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Przedmowa 

Od swojego powstania w 2016 roku Ośrodek Studiów nad 
Wyzwaniami Cywilizacyjnymi (dalej: OSnWC) Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej monitoruje rozwój 
nowych technologii pod kątem wyzwań, jakie technologie te 
przynoszą dla bezpieczeństwa narodowego RP. Wyniki naszej pracy 
prezentowane są m.in. w comiesięcznych biuletynach1. Wśród 
obserwowanych technologii szczególna uwaga poświęcona jest 
rozwojowi systemów sztucznej inteligencji (dalej: AI – od 
angielskiego artificial intelligence). Powody, dla których ten właśnie 
trend technologiczny wyróżniamy, winny stać się jasne w dalszym 
ciągu niniejszego wywodu. 

Czy OSnWC ma „na radarze” wszystkie istotne zmiany cywilizacyjne? 
Bez wątpienia nie. To właśnie skłania nas do organizacji przez 
Ośrodek trzeciej już konferencji2, tym razem na temat „Polska 
wspólnota analityczna wobec wyzwań cywilizacyjnych 2020 – 2030”. 

Niniejsza „Przedmowa” ma dwa główne cele. Pierwszy to 
naszkicowanie, jak w Ośrodku rozumiemy, jak konceptualizujemy 
pojęcie „wyzwań cywilizacyjnych” oraz pojęcia pokrewne. Celem 
drugim jest wprowadzanie do specjalnie przygotowanego na trzecią, 
doroczną konferencję OSnWC wyboru tekstów z naszych 
wcześniejszych biuletynów. 

Prawdopodobnie nie ma w Polsce żadnego ośrodka analitycznego  
– publicznego, „trzeciosektorowego” ani prywatnego – który byłby  
w stanie monitorować całokształt procesów przemian, które muszą 
być brane pod uwagę w zarządzaniu takim bytem organizacyjnym, 
jakim jest Rzeczypospolita. Nawet gdybyśmy te procesy ograniczyli 
tylko do tych, które mają kaliber wyzwań cywilizacyjnych, to i tak  
w dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie zmiana społeczna potrafi 
pojawić się w miejscach nieoczekiwanych, państwu potrzebny jest 
nie jakiś poszczególny, nawet najlepiej rozbudowany mega think 
tank, ale cała wspólnota analityczna. 

Kłopot w tym, że choć obecnie w RP działa już spore grono środowisk 
analitycznych oferujących analizy na dobrym poziomie, to trudno 
byłoby powiedzieć, że analitycy stanowią u nas wspólnotę w jakimś 
mocniejszym, wyrazistym sensie tego pojęcia. W dodatku, wiele do 
życzenia pozostawiają relacje między zespołami analitycznymi  
a środowiskami decydentów, zarówno w zakresie „zadaniowania” 
analityków jak i recepcji/konsumpcji owoców ich pracy.  
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Kluczowe pojęcia 

Pojęcie „wyzwania cywilizacyjne” wykorzystujemy, by wskazywać na 
taki rodzaj zmian, których nadejście wymaga uruchamiania procesów 
dostosowawczych, sięgających głębokich warstw systemu 
społecznego. W nieco innym kontekście mówi się o zmianach 
mających charakter tzw. game changerów, czyli takich zdarzeń, 
zjawisk bądź procesów, które wywołują lub istotnie przekształcają 
reguły gry (kierunki przepływów zasobów, hierarchie aktorów etc.) 
na danym polu aktywności ludzkiej. 

Kwestie konceptualizacji pojęcia „głębokie warstwy systemu” w tym 
momencie pominiemy. Odniesiemy się do trzech innych, ważnych 
pojęć. Do „cywilizacji”, „trendów cywilizacyjnych” oraz „wyzwań”. 
Przez tę pierwszą rozumiemy taką, rozległą w czasie i przestrzeni 
konfigurację złożonych struktur społecznych, która cechuje się 
wspólnymi wzorcami kulturowymi (np. chrześcijaństwo), 
odróżniającymi daną konfigurację od cywilizacji postrzeganych jako 
odmienne. Zaś trendy cywilizacyjne to takie długofalowe kierunki 
zmian, które zazwyczaj nie są zadekretowane w sferze polityczno-
prawnej3. Z kolei przez wyzwanie rozumiemy sytuację, wymagającą 
od kogoś wysiłku, poświęcenia jakichś zasobów, stanowiącą tym 
samym sprawdzian czyjejś wiedzy i/lub odporności4. Tak rozumiane 
wyzwanie może danemu podmiotowi stwarzać szanse lub 
zagrożenia, bądź też obie te okoliczności równocześnie. 

W tym kontekście warto postawić pytanie – jaka jest rola 
przedstawicieli polskiej, szeroko rozumianej, wspólnoty analitycznej, 
zwłaszcza tych, którzy programowo starają się sięgać poza horyzont 
zdarzeń i zadań bieżących? O tym m.in. chcemy dyskutować na 
tegorocznej konferencji naszego Ośrodka. 

Natura dzisiejszych zmian 

Intuicja – związana z tym, że od początku OSnWC skupia swoją 
uwagę przede wszystkim na społecznych konsekwencjach nowych 
technologii – podpowiada nam, że, patrząc w dłuższym horyzoncie 
czasowym, punktem ciężkości, na którym trzeba skupić uwagę, nie 
jest spór USA-Chiny, ani gra Zachód-(Daleki)Wschód, lecz coś innego. 
Że wbrew rozmaitym wyobrażeniom, suflowanym przez gorączkowo 
reagujące media, najbardziej podstawowa gra przebiega na innym 
polu. Jest to gra człowieka z narzędziami stworzonymi, aby 
rozwiązywały nasze problemy. Gra ludzkich emocji i umysłów  
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z naszymi „własnymi” technologiami. By jaśniej to ująć, proponujemy 
pewną konceptualizację natury zmian, jakim obecnie podlega świat. 

Zmiany stały wszechogarniające: są za szybkie, za głębokie, zbyt 
rozległe. Za szybkie w odniesieniu do istniejących możliwości  
dostosowawczych zarówno jednostek ludzkich jak i instytucji 
społecznych. Oto ilustracja sporządzona w trybie mozaikowym. 

Microsoft, gigant technologiczny, którego systemu operacyjny 
Windows i pakiet Office, są obecne pewnie na większości 
stacjonarnych komputerów planety, postanowił przeznaczyć 1 mld 
USD na rozwój samego tylko systemu OpenAI. Czy to posunięcie „na 
rynku” AI istotnie zmieni układ gry konkurencyjnej? 

Pentagon już dysponuje laserowym systemem, który umożliwiając 
zdalne odczytywanie rytmu pracy serca pozwala na jednoznaczne 
zidentyfikowanie danej osoby. Rytm bicia serca jest bowiem tak 
niepowtarzalny jak odciski palców. Czy to właśnie tego typu 
technologie nadzoru zadecydują o definitywnym kresie prywatności? 

Neuralink to rozwiązanie Elona Muska, które ma umożliwić 
bezpośrednio podłączenie mózgów do komputerów. Czy ta – lub 
inna tego typu – technologia spowoduje, że granica między światem 
starym-realnym, a nowym-wirtualnym zostanie już całkiem zatarta? 

Rosyjska aplikacja FaceApp do postarzania naszych wizerunków na 
bazie dobrowolnie udostępnianych zdjęć, wokół której szum powstał 
nie tylko w Polsce, uświadomiła, że już od dawna nie mamy kontroli 
nad dotyczącymi nas danymi. Czy rosnąca świadomość, że każda 
obecność w Internecie oznacza zostawianie śladów mających 
wartość rynkową, polityczną i militarną może zmienić postawę ludzi 
wobec globalnej Sieci? 

Ogłoszona przez Facebooka kryptowaluta Libra może przyczynić się 
do dalszego wypłukiwania podstaw władzy państwowej – i to na 
skalę globalną. Czy sukces tego lub innego pokrewnego rozwiązania 
może spowodować „ostateczne” przechylenie szali wpływów na 
rzecz wielkich korporacji kosztem państw? 

Ta przygarść ilustracji i pytań ma uzmysłowić, że natura dzisiejszych 
zmian wymaga od ludzi, firm, organizacji, od państw oraz podmiotów 
ponadnarodowych ciągłego dostosowywania się do nowych, często 
nieoczekiwanych okoliczności.  

Naszym zdaniem, nie ma dzisiaj żadnego systemu państwowego, 
który w pełni rozumiałby swoje społeczno-technologiczne otoczenie 
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zewnętrzne, już nie mówiąc o tym, że potrafiłby je kontrolować.  
W dodatku wiele cywilizacyjnych trendów powoduje, że ogniwa 
kierownicze licznych państw coraz rzadziej są w stanie panować 
poznawczo i praktycznie nad własnym ładem wewnętrznym. 

Dostosowywanie się 

Natura procesów społecznych jak i działań poszczególnych osób jest 
taka, że ciągle coś jest do czegoś dostosowywane. Życie, rozwój to 
przecież ciągłe dopasowywanie się. 

Ogromna większość dostosowań ma charakter automatyczny; są 
sterowane przez podświadomość lub przez zinstytucjonalizowane 
procedury. Tylko malutka część jest świadomie planowana  
i realizowana. I być może sens pracy analitycznej polega na 
wpływaniu właśnie na tę malutką część. 

Jak na razie przebieg dostosowań zależy od „mocy obliczeniowych” 
umysłów ludzkich – niezależnie od tego jak bardzo przez rozmaite 
narzędzia wspomaganych – rodzina/pamięć pokoleń; kartka/ołówek; 
stół/praca zespołowa; GPS/smartfon etc. Rozwój systemów AI i to 
może zmienić; jak i może przyczynić się do przebudowy biologicznych 
podstaw natury ludzkiej5. 

Dostosowania są niezbędne dla utrzymania równowagi społecznej. 
Bez tego cywilizacja ludzka nie przetrwa. Ludzkość jak na razie 
istnieje, gdyż systemy społeczne – choć zgoła nie wszystkie  
– potrafiły zachować zdolność utrzymywania równowagi 
reprodukcyjnej mimo licznych zaburzeń: wojen, rewolucji, epidemii, 
zmian klimatu, postępu. 

Racjonalne wydaje się założenie, że zdolności dostosowawcze 
każdego empirycznego systemu są ograniczone, choć, jak się wydaje, 
w większości przypadków nauki społeczne nie potrafią granic 
elastyczności systemowej w sposób bardziej precyzyjny określić.  

Pola nie/równowag 

Proponujemy następującą skrótową, ale zarazem kompleksową 
konceptualizację pól równowag wyznaczających społeczne 
mechanizmy dostosowawcze. 

 miedzy tym, co przewidywalne (wiedza/ład),  
a nieprzewidywalne (niewiedza/chaos); 

 między nasyceniem wyobraźni zbiorowej prawdą (fakty)  
a fałszem (infoszum, postprawda, fakenewsy); 
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 między bogatymi i potężnymi (techniki nadzoru i kontroli)  
a ludem (sposoby rewoltowania); 

 między wolnością (swobodą działania) a regulacjami (przez 
tradycję, obyczaj, przez prawo); 

 między działaniem legalnym a nielegalnym; 

 między zamkniętością (granice) a otwartością systemów 
(migracje);  

 między państwami (podatki i inne regulacje) a korporacjami 
(lobbyści piszący prawo);  

 między likwidacją miejsc pracy (np. w wyniku automatyzacji) 
a tworzeniem nowych (dzięki powstawaniu nowych 
zawodów);  

 między obszarami tego, co bezpieczne a niebezpieczne; 

 między zużywaniem zasobów a generowaniem nowych; 

 między trwałością a zmianą. 
 

Można powiedzieć, że życie społeczne, systemy społeczne zawsze 
oscylowały na polach tych równowag. Z jednej strony ta oscylacja 
jest źródłem rozwoju, z drugiej zaś źródłem niepokojów 
jednostkowych i społecznych. 

Patrząc historycznie, widzimy, że napięcia zawsze istniały. Interesy 
potężnych i racje ludu zawsze się ścierały. Fałsz udawał prawdę. 
Zawsze gdzieś było ludzi za dużo, a gdzieś za mało. Maszyny  
i automatyzacja likwidowały miejsca pracy i pozwalały tworzyć nowe. 
Nadzór kamer przesuwał przestępczość ze sfery publicznej do 
wirtualnej. A jednak… Odnosimy wrażenie, że obecnie kumulują się 
stare i „nowe” nierównowagi. Przynoszą napięcia, z którymi nie 
umiemy sobie radzić. Że liczba pól niedopasowań w gospodarce, 
polityce i kulturze wzrasta skokowo. 

Powyższe przynosi nową nieprzewidywalność: kryzysy, populizmy, 
radykalizmy, wstrząsy, rozchwianie. A historia pokazuje, że gdy 
pokojowe metody radzenia sobie z nieprzewidywalnością tracą 
skuteczność, uruchamiana jest przemoc jako sposób przywrócenia 
starych, sprawdzonych ram nieprzewidywalności, z którą daje się żyć. 

To powyżej wymienione pola nie/równowag (pewnie można byłoby 
wyliczyć ich więcej) wytwarzają nowe wyzwania cywilizacyjne.  

Na wyzwania te można także spojrzeć inaczej, sięgnąć po inną 
typologię wyzwań, np. rozróżniającą wyzwania: 
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 krótko- i dalekodystansowe, 

 wysoko- i nisko przewidywalne, 

 lokalne/regionalne i globalne, 

 branżowe i systemowe, 

 zaburzające i niszczące (egzystencjalne, katastroficzne), 

 jednowymiarowe i hybrydowe. 

Można też na wyzwania spojrzeć w kategoriach sektorowych, to jest 
wyróżniać wyzwania demograficzne, egzystencjalne, ekonomiczne, 
finansowe, genetyczne, kulturowe, militarne, rynku pracy, 
technologiczne (kolejność alfabetyczna). Nie należy jednak 
typologiom poświęcać nadmiernej uwagi; nie są one niczym więcej 
jak narzędziem pomocniczym w pracy analitycznej. 

Wypatrywanie wyzwań 

W pracy analitycznej wypatrujemy nowych form destabilizacji 
społecznej. Słabych sygnałów zwiastujących poważne problemy. 
Wszystkim z nich na pewno nie da się zapobiec, ale w wielu 
przypadkach zarządzania publicznego można wypracować bardziej 
płynne, społecznie jak najmniej kosztowne, nie-drastyczne formy 
reagowania na kryzysy.  

Wiele wskazuje na to, że proces wplatania AI w tkankę życia 
społecznego6  będzie postępował. To zaś jeszcze bardziej przyśpieszy 
tempo – i tak już nadmiarowe – rewolucji cyfrowej. Dlatego należy 
np. pytać o to, czy „napędzane” przez systemy AI procesy 
optymalizacji wielu procesów – np. gospodarczych  
i administracyjnych – nie przyniosą dezintegracji na innych polach?  

Niepokoić powinno też, że zdaje się narastać asymetria między 
wymuszanym przez cykle wyborcze oraz oczekiwania akcjonariuszy 
wielkich firm krótkim horyzontem działania kluczowych podmiotów – 
politycznych oraz technologiczno-rynkowych – przez innowacje 
zmieniające reguły gry społecznej, a długoterminowymi 
konsekwencjami ich działań. Coraz potężniejsze narzędzia, coraz 
szybsze wdrażanie, coraz mniej kontroli, coraz więcej 
eksperymentowania na żywej tkance społecznej. 

Trzeba zatem w pracy analitycznej bardziej świadomie podjąć 
problem kumulacji zagrożeń, kumulacji game changerów, czyli 
ryzyko jednoczesnego naruszenia równowagi na tak wielu polach, że 
odporność systemów społecznych na zaburzenia zostanie trwale 
przekroczona. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

10 
 

Teksty niniejszego tomu 

Postulaty naszej analizy pod tytułem Potrzeba systemowej oceny 
technologii (luty 2017) dalej czekają na realizację. Żaden 
nowoczesny, złożony organizm państwowy, pragnący być 
podmiotem w polityce międzynarodowej, nie może sobie pozwolić, 
by w wyniku zaniechań zostać ofiarą swoistego neokolonializmu 
technologicznego. 

Newralgiczne wymiary tego problemu uchwyci każdy, kto 
przestudiuje tekst O konieczności kontrwywiadu technologicznego 
(maj 2018). Pojęcie „kontrwywiad” nie jest tu rozumiane klasycznie, 
tj. jako zbiór przedsięwzięć chroniących dany kraj przed 
wykradaniem zeń informacji, w tym o rozwiązaniach technicznych, 
będących w jego posiadaniu i uznanych za niejawne. Kontrwywiad 
technologiczny przez nas postulowany winien monitorować i w razie 
potrzeby neutralizować – także w trybie działań operacyjnych  
– przenikanie do Polski takich rozwiązań technologicznych, które, 
niezależnie od wyjściowych intencji i funkcjonalności właściwych dla 
nowych technologii, w istocie dają możliwości do uzyskiwania 
informacji, jakimi potencjalni przeciwnicy lub konkurenci RP nie 
powinni dysponować. To jest jeden z kontekstów, w ramach którego 
należy postrzegać typowe dla obecnej fazy rewolucji cyfrowej 
zjawisko weaponizacji informacji7. 

Obecnie, żaden kraj, pewnie nawet Chiny, nie jest w stanie posiadać 
własnych, tj. względnie odpornych na manipulacje podmiotów 
zagranicznych, wszystkich technologii cyfrowych, które używane są 
choćby tylko w instytucjach publicznych. Jednak można na wyzwania 
bezpieczeństwa jak i na potencjały rozwojowe patrzeć pod kątem 
tego, jaka część systemów, usług, aplikacji, organizacji w swoich  
i krytycznych, i codziennych funkcjonalnościach jest pod 
autonomiczną kontrolą danego państwa. W tej właśnie perspektywie 
proponujemy odczytać naszą analizę zatytułowaną Już ponad 1,4 
miliona Polaków udostępniło swoje dane niemieckiej fundacji DKMS 
(październik 2017), która zbiera dane osobowe, medyczne oraz 
pobiera materiał genetyczny. 

W powyższej perspektywie warto zapoznać się też z analizą 
zatytułowaną Przydatność metod opartych na zjawisku „mądrości 
tłumu” do rozpoznawania zjawisk z obszaru bezpieczeństwa 
narodowego (marzec 2017). 
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Z kolei analiza Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. ubóstwa ostrzega 
przed cyfryzacją usług w sferze polityki socjalnej (październik 2019) 
pokazuje, że sięgnięcie po technologie cyfrowe może zamiast inkluzji 
przynosić wykluczanie, a algorytmy, często wprowadzane w nadziei 
na bardziej obiektywne przetwarzanie informacji, mogą prowadzić 
do trudno dostrzegalnej, ale za to systemowej stronniczości.  

W tekście sygnalnym z października 2018 zatytułowanym Czynnik 
ludzki wraca do gry w selekcji informacji: przypadek Apple News 
wskazujemy na pewien ważny etap w rozwoju AI. Ma miejsce 
częściowe przynajmniej otrzeźwienie po okresie zachłyśnięcia się 
możliwościami AI. Dzisiejszą sztuczną inteligencję nietrudno jest 
oszukać, np. podsuwając jej fake newsy. Do weryfikacji nadal 
potrzebni są ludzie. Nawet jeśli rynek się zmienił przez ostatni rok 
(tworzone są zespoły człowiek-AI), to nasz sygnał przypomina, 
dlaczego taka zmiana jest potrzebna. Uważamy za istotny sygnał, że 
czasami trzeba się cofnąć, aby nie wpaść w pułapkę 
technologicznego hurraoptymizmu. Inne, ważne znaczenie „czynnika 
ludzkiego” uzmysławiają dwa kolejne opracowania. Tekst Czy  
w Polsce możliwe są rozruchy wzorowane na proteście Żółtych 
Kamizelek? (styczeń 2019) rozważa, czy ruchy społeczne nowego 
typu, gdyż wypływające z nowych rodzajów nierównowag 
strukturalnych – np. między miastami prowincji a metropoliami  
– mogłyby zaistnieć w naszym kraju. Z kolei aspekty bezpieczeństwa 
kulturowego i niejednokrotnie trudnych do przezwyciężenia 
paradoksów, w jakie uwikłane są dzisiejsze społeczeństwa 
wielokulturowe, ukazuje tekst Sprawa Asi Bibi. Religia jako czynnik 
bezpieczeństwa narodowego (maj 2019). 

Trzy powyższe teksty pokazują, że media społecznościowe nadały 
konfliktom społecznym nowe dynamiki i rozmiary; stare, sprawdzone 
mechanizmy kontroli społecznej (np. powstrzymywania obiegu idei  
o antyludzkim ostrzu) przestały działać. Stare mechanizmy 
dostosowań, przywracania równowagi systemowej tracą 
funkcjonalność. 

Opracowanie Technologiczne wymiary wojen hybrydowych. Problem 
atrybucji, infrastruktura i wyzwania dla państw (luty 2018) oferuje 
naszym zdaniem oryginalną, specyficzną perspektywę spojrzenia na 
problematykę wojny informacyjnej (przynajmniej na tle znanej nam 
literatury). Nie poszliśmy tam w stronę opisu metod ataków  
i sposobów przeciwdziałania, ale zwróciliśmy uwagę na pewien 
konkret natury strukturalnej. Do dzisiaj tekst ten zachowuje 
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aktualność – np. dobrze pokazuje, dlaczego Amerykanie walczą 
dzisiaj o 5G i dlaczego panowanie nad infrastrukturą technologiczną 
stało się polem konfliktu globalnego. 

Trzy kolejne teksty to: analiza Sztuczna inteligencja – wyzwanie dla 
polityki publicznej RP (kwiecień 2018), komunikat Nasilający się trend 
wprowadzenia ograniczeń etycznych i prawnych w rozwoju sztucznej 
inteligencji (luty 2019) oraz raport Polska w obliczu cyfrowego 
wyścigu zbrojeń. O trzech rozumieniach cyfrowego wyścigu zbrojeń 
(wrzesień 2019). Opracowania te dotyczą rozwoju AI, czyli 
najważniejszego, jak się coraz powszechniej uważa, trendu 
zmieniającego oblicze ludzkiej cywilizacji. Zwłaszcza ostatni tekst 
pokazuje, że trwający – jak twierdzimy – niezauważalnie, ale uparcie 
w tle postępu technologicznego cyfrowy wyścig zbrojeń, już niedługo 
może uczynić przestarzałymi większość dzisiejszych niepokojów 
związanych z wojną hybrydową. 

Każdy z tych materiałów uzmysławia, że Rzeczpospolita nie może 
sobie pozwolić na zaniedbania na polu AI. Najprawdopodobniej 
bowiem to jest właśnie obszar rozwoju, konkurencji i starcia między 
kluczowymi podmiotami dalszych zmian cywilizacyjnych. 

Niniejszy Biuletyn Specjalny zamyka sygnał, którego sam tytuł jest 
przestrogą: Podatność Internetu na zakłócenia większa niż 
oczekiwano. 

Jak Czytelnik zauważy, niemal wszystkie nasze opracowania kończą 
się rekomendacjami dla podmiotów władzy publicznej RP. Uważamy 
bowiem, że – w odróżnieniu np. od dociekań ściśle naukowych, 
ukierunkowanych na cele poznawcze – wartość dodana, jaką 
przynoszą opracowania analityczne, musi mieć wymiar 
pragmatyczny.  

W niniejszym tomie publikujemy ponownie teksty będące swoistymi 
próbkami naszej pracy. W ten sposób pokazujemy też elementy 
naszego warsztatu analitycznego. Oczekujemy na krytykę i liczymy na 
współpracę.  [7/3] 

                                                      
1 Zob. np. Pilna potrzeba wypracowania polityki państwa wobec sztucznej 

inteligencji, „Biuletyn OSnWC” nr 3, kwiecień 2017; Amerykańska agencja 
oceny technologii zaproponowała regulacje związane ze sztuczną inteligencją, 
„Biuletyn OSnWC” nr 6, lipiec 2017; Chiny konsolidują narodowy program 
rozwoju sztucznej inteligencji, „Biuletyn OSnWC” nr 13, marzec 2018. 

2  Pierwsza konferencja odbyła się grudniu 2017 i nosiła tytuł „Suwerenność 
cyfrowa a bezpieczeństwo narodowe”, druga w grudniu 2018 miała temat 
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„Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa”. Dla 
uczestników każdej z konferencji przygotowaliśmy biuletyn specjalny OSnWC 
zawierający wybór naszych najciekawszych tekstów dotyczących danej 
problematyki. 

3  Inaczej mówi Jacek Malikowski, dla którego owe „niezadekretowanie” jest 
cechą definicyjną trendów cywilizacyjnych; tenże, Wyzwania, szanse i 
zagrożenia niesione przez niektóre trendy cywilizacyjne, „Podstawy Edukacji” nr 
7, 2014, s. 2 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Podstawy_Edukacji/Podstawy_Edukacji-
r2014-t7/Podstawy_Edukacji-r2014-t7-s85-123/Podstawy_Edukacji-r2014-t7-
s85-123.pdf [odczyt: 11.11.2019]. 

4  Por. https://sjp.pwn.pl/slowniki/wyzwanie.html [odczyt 11.11.2019]. 
5  Zob. w tym kontekście rozważania zawarte w książce: A. Zybertowicz, M. 

Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski, Samobójstwo 
Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków 
2015. 

6  Nawet przy założeniu, że przez najbliższe dekady rozwój AI będzie przebiegał 
jedynie w ramach paradygmatu deep learning zmiany będą głębokie; zob. np. 
K. Lee, Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa: Chiny, USA i przyszłość 
świata, Poznań 2019. 

7  Zob. klasyczny tekst na ten temat: P. Pomeratnsev i M. Weiss, The Menace of 
Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money, 2014, 
http://www.interpretermag.com/wp-
content/uploads/2014/11/The_Menace_of_Unreality_Final.pdf [odczyt: 
30.11.2016]. 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/wyzwanie.html
http://www.interpretermag.com/wp-content/uploads/2014/11/The_Menace_of_Unreality_Final.pdf
http://www.interpretermag.com/wp-content/uploads/2014/11/The_Menace_of_Unreality_Final.pdf
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Potrzeba systemowej oceny technologii1 

ANALIZA 

Streszczenie 

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

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

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

4. W Polsce ocena technologii istnieje obecnie jedynie w formie 
zalążkowej. Rekomendowaną formą instytucjonalną dla systemu TA 
w Polsce jest powołanie centralnego, przyparlamentarnego biura 
oceny technologii regularnie współpracującego z niezależnymi 
instytucjami, skupionymi na różnego rodzaju pracach badawczych  
w obszarze TA. Pozwoliłoby to wykorzystać zalety jednego i drugiego 
                                                      
1 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 1, luty 2017.   
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rozwiązania: bliskość decydentów z elastycznością i niezależnością 
działania. 

Analiza 

Cele i funkcje oceny technologii 

TA jest zinstytucjonalizowaną procedurą naukowej oceny procesów 
powstawania, rozwoju, wdrażania, rozprzestrzeniania  
i oddziaływania innowacji naukowo-technologicznych na 
społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, procedurą. W różnych 
postaciach TA istnieje w wielu krajach rozwiniętych i jest 
ukierunkowana na dostarczanie wiedzy pomocnej przy 
podejmowaniu decyzji politycznych; jednocześnie ma za zadanie 
wczesne sygnalizowanie i ostrzeganie przed możliwymi 
zagrożeniami, tworzenie społecznej świadomości w zakresie różnych 
aspektów rozwoju naukowo-technologicznego, stymulowanie 
debaty publicznej, kształtowanie postaw i opinii w stosunku do 
nowych technologii. Skrótowo rzecz ujmując, TA to oparte na 
wiedzy naukowej doradztwo polityczny w zakresie rozwoju 
naukowo-technologicznego. 

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

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

Dominujący obecnie (choć wciąż nie jedyny) kształt oceny 
technologii, mającej ambicję bycia „strategiczną”, tym zatem różni 
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się od poprzednich, iż nie ogranicza się tylko do reagowania na 
powstające innowacje i poddawania ich ocenie na zamówienie 
decydentów, lecz „proaktywnie” poddaje refleksji możliwe kierunki 
przyszłego rozwoju naukowo-technologicznego, w celu jego 
współkształtowania. Ocena technologii przestaje być zatem tylko 
„systemem wczesnego ostrzegania” przed zagrożeniami związanymi 
z wykorzystywaniem określonych technologii, który blokuje rozwój 
technologii (stąd nieprzychylne określanie klasycznego TA w kręgach 
przemysłu jako technology arrestment), a staje się systemem 
rozpoznawania potencjału i kształtowania trendów rozwoju 
technologicznego. Jak to ujął jeden z badaczy oceny technologii 
Ruud Smits „TA przestaje pełnić rolę watchdoga  
(psa stróża), a staje się trackerdogiem (psem tropiącym)”8. 

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

Niemieccy badacze skutków innowacji technologicznych Danielle 
Bütschi i Michael Nentwich9 zanalizowali różne oczekiwania  
i zadania stawiane współcześnie przed oceną technologii – różnią 
się one przede wszystkim stopniem oddziaływania na proces 
polityczny. Rola TA w procesie kształtowania polityki 
technologicznej może uwidocznić się w kilku obszarach10:  

1. Działania pozbawione bezpośredniego politycznego 
oddziaływania na procesy decyzyjne. Tutaj występują takie 
„miękkie” funkcje TA, jak promowanie komunikacji  
i współpracy między nauką i opinią publiczną, stymulowanie 
debaty publicznej w sprawach nauki i techniki, kształtowanie 
świadomości społecznej w zakresie nowych technologii, 
zwiększanie zainteresowania i uczestnictwa obywateli  
w dyskusjach dotyczących rozwoju technologicznego. Ten 
wymiar funkcjonowania TA znacznie odbiega od 
pierwotnych, klasycznych celów stawianych przed oceną 
technologii, rozumianą jako doradztwo polityczne 
realizowane przez ekspertów na rzecz decydentów. Tutaj 
wyraźnie uwidacznia się zwrot w stronę opinii publicznej  
i jej udziału (nawet jeśli nie bezpośredniego)  
w wypracowywaniu polityk względem nowych technologii. 
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2. Ustalanie hierarchii problemów (agenda setting)  
i wprowadzanie do niej nowych zagadnień. Również w tym 
przypadku widać rolę TA we wzmacnianiu „strony 
społecznej” i jej głosu w dyskusji nad rozwojem 
technologicznym. Funkcja ustanawiania agendy pozwala  już 
nie tylko na dokonywanie analizy tematów podejmowanych 
przez instytucje państwowe, ale także na wskazywanie, co 
powinno stać się przedmiotem zainteresowania tych 
instytucji.   

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

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

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

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

Rodzaje instytucji oceny technologii 

W państwach europejskich ocena technologii prowadzona jest 
głównie przy parlamentach (wyjątek stanowią jednostki ulokowane 
przy akademiach nauk, jak np. w Czechach). Parlamentarna ocena 
technologii przybiera zazwyczaj jedną z trzech form: 

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

2. Kolejna formuła działania to biuro oceny technologii, 
któremu parlament zleca wykonywanie prac z zakresu TA. 
Biuro może być częścią struktur parlamentu (tak jest w 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Katalonii i Parlamencie 
Europejskim), jak również działać na zasadach kontraktu  
z parlamentem (Niemcy). W Wielkiej Brytanii taką instytucją 
jest utworzony w 1989 r. POST (Parliamentary Office of 
Science and Technology). Podobną rolę  
w Parlamencie Europejskim odgrywa biuro STOA (Scientific 
and Technological Options Assessment), nadzorowane przez 
panel składający się z europarlamentarzystów i będące 
obecnie jednostką organizacyjną EPRS (European Parliament 
Reseach Service). W Niemczech tą instytucją jest powołane 
do życia w 1990 r. TAB (Büro für Technikfolgenabschätzung), 
które co pięć lat wyłania w konkursie zewnętrznego 
wykonawcę praz z zakresu TA. Od początku tę funkcję pełni 
jedna instytucja: Institut für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse (ITAS) z Karlsruhe. Budżet TAB wynosi  
2 miliony euro rocznie. Biura oceny technologii, choć wciąż 
funkcjonują bezpośrednio przy parlamentach i pełnią 
podobną funkcję jak parlamentarne jednostki TA, 
charakteryzują się pewną autonomią: zatrudniają na stałych 
etatach również ekspertów, którzy w pewnym sensie 
„równoważą” polityczny charakter tych instytucji. Istnienie 
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zarządów i/lub rad naukowych pozwala na ustalanie planów 
pracy w odniesieniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez 
parlament, ale nieograniczonych do niego. O ile jednostki 
parlamentarne realizują prace zlecone przez 
parlamentarzystów, to biura oceny technologii prowadzą też 
własne działania badawcze według ustalanych wcześniej 
priorytetów. 

3. Ostatni typ instytucji składających się na parlamentarną 
ocenę technologii to niezależny instytut, dla którego 
parlament pozostaje głównym odbiorcą i zleceniodawcą prac 
z zakresu TA. Wykraczają one w swej działalności poza 
doradztwo polityczne i aktywnie uczestniczą w dyskursie 
publicznym poświęconym rozwojowi nauki i technologii. 
Model ten występuje w takich krajach jak Dania, Holandia, 
Norwegia, Szwajcaria i Flandria. Przykładem tego rodzaju 
instytucji są: w Danii – Danish Board of Technology 
Foundation (Teknologirådet), w Holandii – Rathenau 
Instituut, w Szwajcarii – Center for Technology Assessment 
(TA-SWISS), w Norwegii – Norwegian Board of Technology 
(Teknologirådet). Takie instytuty charakteryzują się większą 
autonomią, a co za tym idzie swobodą w wyborze tematów, 
ale także większym dystansem wobec polityków  
i decydentów, co często utrudnia dotarcie z rezultatami prac 
do tych środowisk. Stąd też bardziej niż poprzednie rodzaje 
instytucji TA pełnią one funkcje wykraczające poza 
dostarczanie wiedzy decydentom: swoją rolę postrzegają  
w stymulowaniu debat publicznych, kształtowaniu postaw  
w odniesieniu do nowych rodzajów technologii. 

Procedura i metody oceny technologii 

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

Adekwatna wydaje się być klasyfikacja różnych rodzajów oceny 
technologii pod kątem udziału zewnętrznych interesariuszy i opinii 
publicznej ze względu na charakter analizowanych problemów, którą 
zaproponował holenderski badacz Wiebe E. Bijker11. Wyróżnił on 
trzy typy TA: 

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

2. Drugie podejście wykracza poza model klasyczny i opiera się 
na włączaniu wybranych przedstawicieli zewnętrznych 
interesariuszy i ich ekspertów. To podejście, które nazywane 
jest oceną z udziałem interesariuszy, zasadne jest wówczas, 
gdy konsekwencje stosowania przedmiotowej technologii nie 
są jasno określone i konieczne jest znalezienie równowagi 
między szansami i zagrożeniami generowanymi przez nową 
technologię w różnych wymiarach życia społecznego 
(przykładem może być rozwój nanotechnologii). 

3. Trzeci typ TA – publiczną ocenę technologii, stosuje się  
w przypadku istnienia znacznych różnic w ocenie technologii, 
gdy brakuje społecznego konsensu odnośnie do pożądanego 
kierunku rozwoju i gotowości do zaakceptowania pewnych 
rodzajów ryzyka. Jest to model szerokiej partycypacji 
publicznej, stosowany przy szczególnie kontrowersyjnych 
zagadnieniach, dotyczących ogółu społeczeństwa. Oprócz 
ekspertów i przedstawicieli interesariuszy uczestniczą w nim 
„zwykli” obywatele, by poprzez debatę publiczną 
wypracować spójne rozwiązanie w takich kwestiach jak np. 
polityka energetyczna, walka ze zmianami klimatycznymi czy 
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bardziej wybiegające w przyszłość – neurobiologia  
i zastosowanie technologii do zwiększania możliwości 
ludzkiego mózgu (human enhancement)12. 

We wszystkich trzech perspektywach wykorzystywane jest podejście 
naukowe, różnica dotyczy stopnia wykorzystania rozwiązań 
partycypacyjnych. Metody naukowe, wykorzystywane w ocenie 
technologii, to: wywiad ekspercki, dyskusja ekspercka, 
modelowanie, symulacja, analiza systemowa, analiza ryzyka, 
ekstrapolacja trendów, metoda delficka, techniki scenariuszowe, 
analiza dyskursu, analiza drzewa wartości itp.13 

Podejście partycypacyjne oparte jest na procedurze dialogu 
publicznego, umożliwiającego włączenie w analizę nowych 
technologii wiedzy (zwłaszcza tej nie-eksperckiej), doświadczeń, 
perspektyw, wartości i interesów różnych interesariuszy. 
Odchodzimy tu zatem od analizy wyłącznie w kategoriach 
obiektywnych, naukowych „faktów” w stronę szerokiej refleksji 
społecznej, uwzględniającej różne preferowane i realizowane style 
życia odnoszące się do różnych horyzontów światopoglądowych. Do 
metod ułatwiających włączanie nie-ekspertów w dialog o nowych 
technologiach należą konferencje konsensualne (stworzone  
i wykorzystywane głównie przez Danish Board of Technology), 
wysłuchania publiczne, grupy fokusowe, panele obywatelskie, 
warsztaty scenariuszowe, komórki planowania14. 

Ta zmiana znalazła swoje odzwierciedlenie w kształcie polityki 
naukowej Unii Europejskiej. Za przykłady mogą posłużyć 
przygotowane na zlecenie KE raporty i opracowania: Science 
Technology and Governance  in Europe: Challenges of Public 
Engagement15; From Science and Society to Science in Society16; 
Science and Governance. Taking European Knowledge Society 
Seriously17. Wszystkie one postulowały silniejsze włączenie w namysł 
nad rozwojem technologicznym zainteresowanych grup 
społecznych, zgodnie z modelem „współzarządzania technologią” 
(ang. technology governance)18. 

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

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

Polska – stan obecny 

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

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

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

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

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

Jedyną instytucją publiczną pełniącą zbliżone funkcje do oceny 
technologii jest Biuro Analiz Sejmowych, będące członkiem 
stowarzyszonym Europejskiej Sieci Parlamentarnej Oceny 
Technologii EPTA i uczestniczące w niedawno zakończonym 
projekcie europejskim PACITA (Parliaments and Civil Society in 
Technology Assessment), którego zadaniem było wzmacnianie roli 
parlamentarnej oceny technologii w krajach uczestniczących  
w projekcie. Nakładem Biura Analiz Sejmowych ukazał się również 
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numer tematyczny czasopisma Studia BAS, pod tytułem Technology 
Assessment. Problematyka oceny technologii19. 

Stan polskiej nauki pozwala zakładać, że możliwe jest stworzenie  
w przeciągu kilku lat sieci profesjonalnych ośrodków analitycznych, 
będącej w stanie dostarczać analiz na potrzeby procedury TA. 
Potencjał w obszarze klasycznych, eksperckich analiz technologii 
bezsprzecznie istnieje na wyższych uczelniach technicznych  
i w państwowych instytutach badawczych. Również społeczne 
badania nad rozwojem naukowo-technologicznym rozwijają się  
w Polsce w ostatnich latach, choć jak na razie jedynie rzadko 
wychodzą poza refleksję teoretyczną lub rekapitulację namysłu 
prowadzonego w innych krajach. 

Istnieje również podglebie instytucjonalne w obszarze 
prowadzonych przez agencje wspierające badania naukowe 
programów badawczych. Już sam Krajowy Program Badań podkreśla 
znaczenie interdyscyplinarnych badań, wykorzystujących nauki 
społeczne i humanistyczne w tworzeniu innowacji pozwalających 
domknąć lukę cywilizacyjną między Polską a Europą Zachodnią. 
Dostrzeżenie roli nauk społecznych i humanistycznych w tym 
procesie można potraktować jako potencjalny punkt wyjścia dla 
analiz z zakresu szeroko zakrojonej oceny technologii. Z kolei  
w założeniach do jednego ze strategicznych programów 
badawczych, opartych na wytycznych KPB, o nazwie „Gospostrateg: 
Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących 
się rynków”, znalazły się wytyczne dotyczące wspierania tworzenia 
„modeli umożliwiających przewidywanie skutków, wykorzystania 
szans i zapobieganie ryzykom wynikających z rozwoju 
technologicznego na szczeblu makroekonomicznym, jak też na 
szczeblach regionalnych i lokalnych w Polsce oraz doskonalenia 
metod ewaluacji wpływu nowych technologii na polityki 
publiczne”20. 

Stan pożądany 

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

Jednostki parlamentu i biura oceny technologii korzystają ze 
swobodnego dostępu do parlamentarzystów i realizują przede 
wszystkim funkcję informacyjną wobec decydentów21; z kolei 
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niezależne instytuty TA mogą w większym stopniu wykraczać poza 
zlecany im zakres tematyczny, by wspólnie z przedstawicielami 
otoczenia społeczno-gospodarczego identyfikować wymagające 
analizy tematy, poddawać je ocenie i w ten sposób wpływać na 
agendę polityczną. 

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

Należy jednak pamiętać, że bliska współpraca z decydentami jest 
podstawowym warunkiem prowadzenia oceny technologii  
i konieczna jest począwszy od pierwszych etapów działań (tj. 
identyfikacji i formułowania problemów, dyskutowania możliwych 
rozwiązań itd.). Sytuacja, w której decydenci są jedynie finalnymi 
odbiorcami powstających na zewnętrz produktów TA, grozi  
niedopasowaniem prac do potrzeb decydentów, zarówno co do 
treści, jak i formy.  

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

Rekomendacje szczegółowe 

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

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

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

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

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

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

 wykorzystywanie realizowanych reform w obszarze organizacji 
nauki i polityki naukowo-technologicznej do wprowadzania 
procedury TA – dla przykładu, zapowiadane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołanie 
Narodowego Instytutu Technologicznego w miejsce 
dotychczasowych państwowych instytutów badawczych 
powinno uwzględniać stworzenie w nim interdyscyplinarnej 
komórki oceny technologii22. 

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

                                                      
8  A. Grunwald, Technikfolgenabschätzung: eine Einführung, Berlin 2002. 
9  D. Bütchi, M. Nentwich, The Role of PTA In the Policy-Making process, w: L. 

Klüver i in. (red). EUROPTA. European Participatory Technology Assessment. 
Participatory Methods in Technology Assessment and Technology Decision-
Making, Copenhagen 2000. 

10  Tamże: 137-139. 
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11  W.E. Bijker, Technology Assessment: The State of Play. Towards a Hybrid and 

Pluriform Process of Governance of Science and Technology. w: T. Michalek i in. 
(red). Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions, Praga 
2014. 

12  L. Klüver in. (red). EUROPTA. European Participatory Technology Assessment… 
dz. cyt.; Por. A. Zybertowicz, M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. 
Waszewski, Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie 
pustoszą ludzki świat, Kraków 2015. 

13  C. Enzing, J. Deuten, M. Rijnders-Nagle, J. van Til, Technology across Borders. 
Exploring perspectives for pan-European Parliamentary Technology 
Assessment, Brussels 2012. 

14  Inną typologię metod TA proponuje w przeglądowym tekście Krzysztof 
Michalski, który podzielił je na metody strukturalizujące, prognostyczne, 
heurystyczne i ewaluacyjne (K. Michalski, Przegląd metod i procedur 
wykorzystywanych w ocenie technologii. „Studia BAS"  nr 43(3), 2015). Zob. też: 
T.A.Tran, T. Daim, A taxonomic review of methods and tools applied in 
technology assessment, „Technological Forecasting and Social Change" nr 
75(9), 2008. 

15  R. Hagendijk, P. Healey, M. Horst i A. Irwin, Science, Technology and 
Governance in Europe: Challenges of Public Engagement, STAGE Final Report, 
2005. 

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

17  U. Felt, B. Wynne, Taking European Knowledge Society Seriously, Brussels 2007. 
18  P. Stankiewicz, Współzarządzanie nauką i technologią. „INFOS: Zagadnienia 

Społeczno-Gospodarcze" nr 200(7), 2015b. 
19  M. Gwiazdowicz, P. Stankiewicz (red.), Technology Assessment. Problematyka 

oceny technologii, Warszawa 2015. 
20  Tamże, s. 3. 
21  C. Enzing, J. Deuten, M. Rijnders-Nagle, J. van Til, Technology across Borders… 

dz. cyt. 
22  Strategia na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa 

wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016. 
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O konieczności kontrwywiadu technologicznego2 

ANALIZA 

26 maja 2018. Tempo rozwoju technologicznego, który bezpośrednio 
wpływa na życie społeczno-polityczne, wymaga od państwa szybkiej 
adaptacji i dokonywania trudnych wyborów. W rzeczywistości oznacza 
to, że część z „reguł gry”, w ramach których państwa realizują swoje 
interesy, ulega trwałej i stosunkowo szybkiej zmianie. Konieczność 
dostosowania się do nowych zasad i dynamizmu panującego w świecie 
technologii jest dla nowoczesnego państwa niezaprzeczalna.  

Jednym z kluczowych elementów administracji państwowej, który 
musi w sposób bardzo poważny brać pod uwagę rozwój technologii,  
są służby specjalne. Jako takie są one powołane m.in. do ochrony  
i zapewnienia realizacji interesów narodowych, zatem w sposób 
oczywisty muszą monitorować oraz wykorzystywać szeroko rozumiane 
otoczenie technologiczne, w ramach którego odbywa się istotna część 
rywalizacji międzynarodowej. Rola kontrwywiadu w tym aspekcie jest 
kluczowa – poprawnie rozumiany kontrwywiad otacza swoją opieką 
strategiczną aktywność państwa oraz w sposób ofensywny  
i wyprzedzający stara się wykorzystać wrogie działanie do własnych 
celów.  

Współcześnie, rozumienie kontrwywiadu w sposób wąski, tylko jako 
przeciwdziałanie szpiegostwu na rzecz obcych państw, staje się 
anachroniczne i niewystarczające. Strategiczny i proaktywny 
kontrwywiad musi patrzeć znacznie szerzej nie tylko na wycinek 
działalności obcych służb, ale także na obiektywne wyzwania, które 
zmieniają warunki, w ramach których państwo stara się realizować 
interesy.  

Postęp technologiczny jest bez wątpienia tematem, który dla 
kontrwywiadu powinien kluczowy – niezależnie od tego, czy państwo 
rozpoznaje taką potrzebę, zmiany zachodzą w sposób dynamiczny,  
a obywatele wykorzystują rozwiązania, które wielokrotnie mogą być 
użyte w inny sposób niż publicznie podawany i/lub zamierzony przez 
ich twórców. Oznacza to potrzebę kontrwywiadu technologicznego 
rozumianego szeroko – w sposób strategiczny i całościowy. 

Nie idzie tu o kontrwywiad technologiczny rozumiany tradycyjnie  
– jako ochronę tajemnic związanych z tworzonymi i wykorzystywanymi 
w naszym kraju technologiami (np. kodami źródłowymi wrażliwych 
                                                      
2  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 15, maj 2018.   
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systemów oprogramowania). Idzie o kontrwywiad, którego uwaga 
skupiona jest na monitorujących, penetrujących i destruktywnych 
możliwościach takich nowych technologii, które zazwyczaj nie są 
tworzone pod kątem militarnych lub szpiegowskich zastosowań.  

Idzie o to, że ogromna część nowych technologii (głównie cyfrowych, 
choć nie tylko) posiada potencjał ich weaponizacji3, tj. wykorzystania 
do prowadzenia działań o potencjalnie inwigilacyjnych lub militarnych 
konsekwencjach. Przykłady to wykorzystanie czujników około-
światłowodowych jako narzędzia monitorowania procesów fizycznych 
lub nawet inwigilacji zachowań ludzkich albo skonstruowanie 
precyzyjnie wymierzonego przekazu (opracowanego w ramach tzw. 
mikrotargetingu) do zmasowanego uderzenia propagandowego,  
np. manipulacji nastrojami społecznymi podczas kampanii wyborczej.  

Kontrwywiad technologiczny to działanie mające na celu wykrywanie, 
analizę, neutralizacje i wykorzystanie technologii używanych, lub które 
mogą być użyte, przez obce podmioty (w szczególności służby 
specjalne) na szkodę interesu państwa polskiego. W tym aspekcie 
kontrwywiad w swojej istocie wychodzi daleko poza rozumienie stricte 
instytucjonalne (w polskim przypadku – ABW i SKW), a musi przyjąć 
rozumienie funkcjonalne, czyli takie, które opiera się w pierwszym 
rzędzie na treści działania, nie zaś na podmiocie je prowadzącym.  
W praktyce oznacza to, że elementami zaangażowanymi  
w kontrwywiad technologiczny może być szereg podmiotów 
państwowych (zwłaszcza służby wywiadowcze) i nie tylko. 

Potrzeba prowadzenia, a także koordynacji na poziomie krajowym, 
działań kontrwywiadu technologicznego wynika z obiektywnych 
czynników dotyczących dwóch aspektów: 

1. Postęp technologiczny sprawia, iż coraz więcej kluczowych 
informacji i usług z punktu widzenia państwa i jego obywateli jest 
outsourcowanych do podmiotów zewnętrznych. Podmioty te 
niejednokrotnie są graczami, które kapitałem, potencjałem  
i wpływem przerastają niektóre z państw i prowadzą swoją własną 
politykę. Przedmiotowy proces faktycznie wydaje się być nie do 
zatrzymania (przynajmniej z perspektywy Polski), ponieważ 
społeczeństwo i biznes w sposób dobrowolny, choć nie zawsze 
świadomy czynnie w nim uczestniczą. 

2. Informacje pozyskiwane przez te podmioty od obywateli  

                                                      
3  Od angielskiego: weapon – broń. 
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i instytucji państwowych mogą być wykorzystywane w sposób 
niezgodny z ich publicznie deklarowanym celem. Taka sytuacja 
tworzy istotną asymetrię informacyjną. Obecnie firma Facebook ma 
narzędzia rozpoznania i rozumienia polskiego społeczeństwa pod 
licznymi względami znacznie lepsze, niż te będące w gestii państwa 
polskiego. Wiedza taka może być wykorzystana do zakłócania 
kluczowych procesów społeczno-politycznych. 

Postępujący proces cyfryzacji oznacza, że do sfery państwowej, 
publicznej ale także prywatnej wkraczają rozwiązania, które mogą 
zostać wykorzystane w sposób bezpośredni przeciwko interesowi 
Polski oraz jej obywatelom. Wiele z technologii ułatwiających życie 
człowiekowi, może być wykorzystanych nie tylko przeciwko niemu, ale 
także w swej masie przeciwko państwu. W tym aspekcie prywatność 
poszczególnego obywatela zyskuje dodatkowe znaczenie systemowe, 
strategiczne, nie zaś, jak to jest tradycyjnie postrzegane indywidualne, 
ważne z punktu widzenia praw człowieka. Sytuacja ta, która jest 
wynikiem obiektywnie istniejącego procesu, na który państwo polskie 
ma znikomy wpływ, jest oczywistym wyzwaniem dla sektora 
bezpieczeństwa państwa i będzie jedynie przybierać na sile.  

Postulowany kontrwywiad technologiczny musi być zainteresowany 
technologiami i trendami, które w sposób istotny wpływają na 
realizacje działań państwowych. Zwłaszcza takimi technologiami, które 
mogą być wykorzystane w sposób inny niż powszechnie znany,  
a jednocześnie potencjalnie szkodliwy. Bez tego możemy doprowadzić 
do sytuacji, w której w pełni legalnie, wiele z kluczowych procesów 
demokratycznych będzie fundamentalnie obarczonych rozwiązaniami 
(np. komunikacyjnymi), do których Polska ma ograniczony dostęp  
i niepełne ich zrozumienie. 

Tak rozumiany kontrwywiad na postęp technologiczny musi patrzeć ze 
strony interesu państwa i społeczeństwa zakładając, iż obce służby 
specjalne lub inne organizacje (np. mafie) mogą wykorzystywać np. 
gromadzone dane w sposób szkodliwy. Należy przy tym pamiętać,  
iż wykorzystywanie podmiotów biznesowych w działalności 
wywiadowczej jest stałą i skuteczną praktyką działania służb 
specjalnych, a niektóre firmy technologiczne z niektórych krajów takich 
jak Rosja czy Chiny należy traktować jako naturalne przedłużenie 
służb tych państw. 

Błędem byłoby uważać, że kontrwywiad w tym aspekcie powinien 
mieć charakter wyłącznie defensywny, skupiony na blokowaniu 
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rozwiązań i obronie w pewien sposób wygodnego status quo. 
Podejście takie byłoby szkodliwe i z góry skazane na porażkę. 
Skuteczny kontrwywiad technologiczny powinien mieć nastawienie 
odwrotne – musi w sposób ofensywny monitorować, a nawet, gdy to 
możliwe, odcinkowo prognozować trendy rozwoju technologii, nie zaś 
go blokować. Musi być w ścisłej awangardzie postępu 
technologicznego, aby widzieć i rozumieć więcej a także kreować to, 
czego jeszcze nie ma, ale w przyszłości prawdopodobnie będzie miało 
wpływy na stosunki społeczno-polityczne. W tym rozumieniu 
kontrwywiad musi przewidywać i wyprzedzać zagrożenia związane  
z wrogim wykorzystaniem technologii. Zatem istotnym aspektem jest 
strategiczna perspektywa takiego działania, ale także umiejętne 
wykorzystanie różnych narzędzi (jawnych i niejawnych) w celu 
wpływania na konkretne rozwiązania technologiczne kreowane poza 
granicami kraju. Zadania z zakresu kontrwywiadu technologicznego 
należy ocenić jako krytyczne – dotyczą one bowiem nie tylko np. 
bezpieczeństwa cybernetycznego państwa, ale także wpływają na 
bezpieczne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego zwalczając 
np. operacje wpływu. 

Rekomendacje 

1. Dokumenty planistyczne służb specjalnych powinny zawierać 
zadania z zakresu kontrwywiadu technologicznego, zarówno  
w zakresie defensywnym, jak i ofensywnym. Powinny one uwzględniać 
monitorowanie, analizę, neutralizację i w szczególności wykorzystanie 
trendów i rozwiązań technologicznych mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo Polski i naszego społeczeństwa. Wszystkie te zadania 
powinny być prowadzone w sposób proaktywny, przy uwzględnieniu 
całości potencjału państwa. 

2. Na poziomie ministra koordynatora służb specjalnych powinien 
powstać zespół powołany do koordynacji kontrwywiadu 
technologicznego. Zespół ten powinien być prowadzony pod 
przewodnictwem organizacji wiodącej (ABW), ale wykorzystywać także 
inne podmioty poza służbami specjalnymi oraz współpracować  
z biznesem. [2/8/7] 
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Już ponad 1,4 miliona Polaków udostępniło swoje 
dane niemieckiej fundacji DKMS4 

ANALIZA 

7 października 2017. Co roku, zazwyczaj w październiku i listopadzie, 
fundacja DKMS Polska organizuje w wielu polskich miastach tzw. Dni 
Dawcy23. Podczas imprez tego typu przyjmuje się zgłoszenia 
potencjalnych dawców szpiku. Zbiera się od nich dane osobowe, 
medyczne oraz pobiera materiał genetyczny24.  

Abstrahując od licznych kontrowersji medycznych towarzyszących 
działalności fundacji (zob. niżej), należy wskazać na zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa związane z praktyką zbierania  
i przetwarzania wrażliwych danych na temat Polaków przez podmiot 
zagraniczny.  

Fundacja DKMS została utworzona w 1991 r. w Niemczech i wg 
informacji zawartych na jej stronie internetowej  posiada ona 
przedstawicielstwa amerykańskie (od 2004), polskie (2009), 
hiszpańskie (2011) i brytyjskie (2013)25. To samo źródło informuje,  
że liczba zarejestrowanych przez DKMS dawców na świecie sięga 7,9 
mln. Warto zwrócić uwagę, że aż 18,1% zarejestrowanych dawców to 
osoby z Polski (1,436 mln)26. Natomiast wg aktualnych danych liczba 
zrealizowanych pośrednictw w przeszczepie przeprowadzonych przez 
DKMS wynosiła w ogóle 80 84727, zaś przez DKMS Polska – 7 tys., 
czyli 8,6%28. Cześć (brak dokładniejszych danych) z tych pobrań 
dokonana była w Polsce na rzecz biorców zagranicznych.  

Dane te należy odczytywać w szerszym kontekście, jakim jest 
statystyka pobrań komórek krwotocznych w Polsce29. Według 
informacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw 
Transplantacji „Poltransplant” (polska jednostka budżetowa 
podlegająca Ministerstwu Zdrowia, działająca od 1996 r.) takich 
pobrań było w Polsce w 2016 roku 154330. Wynika z tego, że 
przeszczepów szpiku kostnego jest w naszym kraju relatywnie 
niewiele, co należy zestawić z pokaźną liczbą potencjalnych dawców 
zarejestrowanych przez DKMS Polska.  

Warto zwrócić uwagę, że w styczniu 2012 r. hiszpańskie ministerstwo 
zdrowia w oficjalnym komunikacie prasowym poinformowało, że 

                                                      
4  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, październik 2017. 

Aktualizacja: 8.11.2019. 
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DKMS España działa w Hiszpanii nielegalnie, prowadząc działalność 
będącą wyłączną kompetencją państwowego systemu opieki 
medycznej31. Ministerstwo poinformowało także, w jaki sposób 
kierowani dobrą wiarą Hiszpanie, którzy już zarejestrowali się  
w tamtejszym DKMS, mogą przenieść swoje dane do analogicznego 
systemu kontrolowanego przez państwo. 

Kontrowersje natury medycznej oraz związane z ekonomiczną 
efektywnością działalności DKMS Polska były już przedmiotem kilku 
interpelacji poselskich w 2010, 2012, 2016 i 2019 r.32 oraz reportażu 
telewizyjnego magazynu śledczego TVP „Misja specjalna”. W tym 
ostatnim ujawniono, że dane polskich dawców trafiają do 
niemieckiego narodowego rejestru33 oczekujących na przeszczep. 
Działalność fundacji została w programie skrytykowana przez 
polskich hematologów, m.in. przez prof. Sławomirę Kyrcz-Krzemień, 
szefową Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku  
w Katowicach. DKMS Polska pozwała ich za to do sądu. Powództwo  
o ochronę dóbr osobistych fundacji zostało przez katowicki sąd 
oddalone34.  

Mimo tego straty wizerunkowe DKMS Polska wydają się niewielkie  
i zaobserwować można, że akcje zbierania danych potencjalnych 
dawców zyskują w naszym kraju na popularności. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że w promowanie akcji DKMS w Polsce włączają się 
popularni artyści i celebryci35.  

Warto zwrócić szczególną uwagę, że wg dostępnych informacji ze 
sprawozdania finansowego zysk DKMS Polska za 2016 rok wyniósł 44 
mln złotych. Na istotne źródło zysków wskazał dziennikarz Tomasz 
Molga, stwierdzając, że:  

„Kiedy zgłasza się chory, zaczyna się biznes, za który DKMS 
wystawia rachunek z marżą. Sprawdzenie i typowanie dawcy  
z rejestrów DKMS przyniosło fundacji 7,5 mln złotych.  
W przypadku zgodności zaczyna się najdroższa procedura  
– pobrania szpiku od dawcy, opieka nad nim, transport 
materiału przeszczepowego do chorego. W tym dziale 
przychody DKMS wyniosły 71 mln. Wprawdzie płaci za to 
państwowa instytucja Poltransplant, a nie rodzina chorego, ale 
tak ustawiony system generuje gigantyczne profity”36.   

Za rok 2017 i 2018 Fundacja DKMS w swoim sprawozdaniu (warto 
zaznaczyć, że właściwe sprawozdanie opublikowano w formie 
nieprzeszukiwanego skanu, co utrudnia znalezienie kluczowych 
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informacji) finansowym zarejestrowała zysk w wysokości 
odpowiednio 13,298 mln zł i 12,297 mln zł37.  

Akcja rejestrowania się w bazie DKMS Polska kierowanych 
altruistycznym odruchem Polaków, w tym także żołnierzy38  
i funkcjonariuszy Służby Więziennej39 zdaje się zataczać szerokie 
kręgi. Im większa będzie baza zarejestrowanych dawców w Polsce, 
tym większe staje się zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
związane z możliwością przetwarzania i profilowania tych danych np. 
na potrzeby marketingowe, wywiadowcze, czy też militarne. Taki 
zbiór danych może być wartościowy np. dla firm ubezpieczeniowych, 
które mogą szacować ryzyko różnych chorób i szans życiowych,  
a także banków i instytucji finansowych (szacowanie zdolności 
kredytowych), kancelarii prawnych (np. kwestie potencjalnego 
pokrewieństwa i dziedziczenia, podważanie i potwierdzanie 
ojcostwa).    

Rekomendacja. Warto rozważyć wprowadzenie w Polsce zmian 
legislacyjnych podobnych jak w Hiszpanii, aby chronić dane 
zarejestrowanych potencjalnych dawców. Warto także na wzór 
Madrytu rozważyć ustanowienie polskiego podmiotu, który jako 
jedyny mógłby przejąć dane dawców DKMS Polska i który działałby  
w podobny sposób. Taką funkcję już w pewnym zakresie pełni 
Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej40 podległy pod Centrum Organizacyjno-
Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, który 
współpracuje z DKMS. Warto rozważyć ograniczenie działalności 
DKMS wyłącznie do roli promocyjnej lub pomocniczej, bez 
możliwości gromadzenia wrażliwych danych, przetwarzania ich  
i pobierania materiału genetycznego Polaków. [3/11]  

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba niezwłocznej 
reakcji i jakiego polskiego podmiotu 
publicznego? 

NIE 

 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Średnia  

 

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… może 
istotnie wpłynąć na Polskę  

Długookresowo: powyżej 5 lat   
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23 Kalendarz Dni Dawcy, https://www.dkms.pl/pl/content/kalendarz-dni-dawcy 

[odczyt: 8.11.2019]. 
24 Zbiera się takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu,  

a także o przebytych chorobach, zaburzeniach psychicznych, branych lekach, 
uzależnieniach, ewentualnej abstynencji. Osoby zarejestrowane zachęca się 
także do aktualizowania informacji np. on-line. 

25 https://www.dkms.de/en/basic-information [odczyt: 8.11.2019].  
26  https://www.dkms.pl/pl/o-dkms [odczyt: 8.11.2019]. 
27 Tamże.  
28  J. Watoła, W Centrum Onkologii w Gliwicach odbyło się 7-tysięczne pobranie 

szpiku od dawcy z fundacji DKMS, 20.8.2019, 
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25104450,w-centrum-onkologii-w-
gliwicach-odbylo-sie-7-tysieczne-pobranie.html?disableRedirects=true [odczyt: 
8.11.2019].  

29 J. Filipiak i in., Organization and Development of Bone Marrow Donation and 
Transplantation in Poland, „Annals of Transplantation” nr 20, 2015, s. 588-595. 

30 http://www.poltransplant.org.pl/poltransplant.html [odczyt: 8.11.2019]. 
31 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Notas de Prensa. El 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima una normativa para 
establecer un registro único y público de donantes de médula ósea en España, 
12.01.2012, http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2336 
[odczyt: 6.10.2017, link nieaktywny]. 

32 I. Kloc, Interpelacja nr 14632 w sprawie pozyskiwania poza granicami Polski 
komórek krwiotwórczych od polskiego dawcy rekrutowanego przez rejestr 
DKMS Polska dla polskiego biorcy, 17.02.2010, 
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/14632?OpenDocument [odczyt: 
8.11.2019]; P. Pyzik, Interpelacja nr 8039 w sprawie pozyskiwania poza 
granicami Polski komórek krwiotwórczych od polskich dawców rekrutowanych 
przez rejestr DKMS Polska dla polskiego biorcy, 27.08.2012, 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8039&view=n
ull [odczyt: 8.11.2019]; J. Lassota, Interpelacja nr 1295 w sprawie danych 
genetycznych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy przekazanych do bazy 
informacyjnej niemieckiej firmy DKMS, 23.02.2016, 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1295 [odczyt: 
8.11.2019]; R. Sasin, Interpelacja nr 34011 do ministra zdrowia w sprawie 
turystyki transplantacyjnej, 14.10.2019, 
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=413A86B2C42
92613C12584AB004DEA98&view=S [odczyt: 8.11.2019]. 

33 Zob. https://www.zkrd.de/en/about_the_zkrd/the_zkrd.php [odczyt: 
8.11.2019]. 

34 T. Szymborski, Sądowa kapitulacja DKMS-Polska. Fundacja wycofuje się 
 z procesów o ochronę dóbr osobistych przeciwko hematologom, którzy  
w programie „Misja specjalna” krytycznie wypowiadali się na jej temat. 
11.06.2013, https://wpolityce.pl/polityka/159517-sadowa-kapitulacja-dkms-
polska-fundacja-wycofuje-sie-z-procesow-o-ochrone-dobr-osobistych-
przeciwko-hematologom-ktorzy-w-programie-misja-specjalna-krytycznie-
wypowiadali-sie-na-jej-temat [odczyt: 8.11.2019].  

https://www.dkms.pl/pl/o-dkms
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25104450,w-centrum-onkologii-w-gliwicach-odbylo-sie-7-tysieczne-pobranie.html?disableRedirects=true
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25104450,w-centrum-onkologii-w-gliwicach-odbylo-sie-7-tysieczne-pobranie.html?disableRedirects=true
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=413A86B2C4292613C12584AB004DEA98&view=S
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=413A86B2C4292613C12584AB004DEA98&view=S
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35 Wśród nich m.in.: Adam „Nergal” Darski, Agnieszka Szulim, Andrzej „Piasek” 

Piaseczny, Anja Rubik, Czesław Mozil, Dorota „Doda” Rabczewska, Justyna 
Steczkowska, Maja Sablewska, Piotr Adamczyk, Weronika Grycan; zob. np. 
http://www.pudelek.pl/artykul/59724/wszystkie_siostry_steczkowskie_na_imp
rezie_zdjecia/ [odczyt: 8.11.2019]; 
http://www.plotek.pl/plotek/56,78649,12740806,Szulim_na_luzno__Doda_w_
niewinnej_bieli_i_skromna.html [odczyt: 8.11.2019]. 

36  T. Molga, Apel Chajzera wywołał wielkie poruszenie. Oto kto stoi za akcją, 
„wp.pl”, 28.11.2017, https://wiadomosci.wp.pl/apel-chajzera-wywolal-wielkie-
poruszenie-oto-kto-stoi-za-akcja-6192639835367553a [odczyt: 8.11.2019].  

37  DKMS Polska, Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018, 
https://www.dkms.pl/sites/dkms.pl/files/downloads/pdfjoiner.pdf [odczyt: 
8.11.2019].  

38 Zob. J. Lassota, dz. cyt. 
39  M. Szymański, DKMS Zostań Dawcą szpiku!, brak daty publikacji, 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-dkms-zostan-
dawca-szpiku [odczyt: 8.11.2019].  

40 Zob. http://www.szpik.info/jak-zostac-dawca.html [odczyt: 8.11.2019]. 

https://wiadomosci.wp.pl/apel-chajzera-wywolal-wielkie-poruszenie-oto-kto-stoi-za-akcja-6192639835367553a
https://wiadomosci.wp.pl/apel-chajzera-wywolal-wielkie-poruszenie-oto-kto-stoi-za-akcja-6192639835367553a
https://www.dkms.pl/sites/dkms.pl/files/downloads/pdfjoiner.pdf
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-dkms-zostan-dawca-szpiku
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-dkms-zostan-dawca-szpiku
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Przydatność metod opartych na zjawisku „mądrości 
tłumu” do rozpoznawania zjawisk z obszaru 
bezpieczeństwa narodowego5 

ANALIZA 

30 marca 2017. Jednym z ważnych narzędzi służących rozwiązywaniu 
problemów i przewidywaniu wydarzeń są tzw. rynki predykcyjne. 
Bazują one na efekcie określanym jako „mądrość tłumu”, który polega 
na tym, że odpowiednio dobrana i liczna grupa ludzi może dokonywać 
przewidywań lub rozwiązywać słabo zdefiniowane problemy 
skuteczniej niż pojedyncze osoby uznawane za ekspertów w danej 
dziedzinie. Lepsze wyniki uzyskiwane w takich grupach nie są 
konsekwencją sumy kompetencji jej członków: grupa zazwyczaj jest 
„mądrzejsza” od najmądrzejszych członków.  

Warunki, jakie musi spełnić grupa, by wyzwolony został efekt mądrości 
tłumu, są następujące: (1) duże zróżnicowanie grupy, (2) brak 
interakcji między członkami (jeżeli indywidualne rozwiązania będą 
uzgadniane, grupa uzyska wynik daleki od optymalnego), (3) brak 
informacyjnego atraktora, czyli nie może istnieć jedna, ogólnie 
dostępna informacja, którą będą sugerowali się członkowie grupy (np. 
jeżeli ich zadaniem będzie przewidzenie wyników wyborów 
politycznych, a dostępne będą przewidywania sondażowe, to grupa 
uzyska gorsze przewidywania), (4) musi istnieć system integracji 
indywidualnych rozwiązań (czasami może być to zwykle sumowanie  
i wyciąganie średniej arytmetycznej, często stosuje się jednak dużo 
bardziej złożone algorytmy), (5) wysoki poziom motywacji, by udzielać 
najtrafniejszych rozwiązań i przewidywań (osiąga się to uzależniając 
wysokość nagród od trafności prognoz). 

Najlepszym znanym zastosowaniem koncepcji mądrości tłumu są rynki 
predykcyjne (rynki przyszłości). Najprościej mówiąc, rynki predykcyjne 
to rynki finansowe, na których przedmiotem obrotu są prognozy 
(zakłady o zaistnienie określonych zdarzeń w przyszłości). Pierwsze 
rynki predykcyjne otwarto w 1988 r. przy Uniwersytecie Iowa. 
Otwarcia dokonano przy okazji wyborów prezydenckich w USA: 
przewidywania rynku przebiły wyniki sondażu wyborczego Gallupa.  
W 1996 roku uruchomiono „The Hollywood Stock Exchange”, rynek 
poświęcony przewidywaniu kwestii powiązanych ze światem 
filmowym: jakie zyski uzyska dana produkcja, kto zdobędzie Oscara. 

                                                      
5  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 2, marzec 2017.  
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Ponownie rynki predykcyjne okazały się skuteczniejsze  
w przewidywaniu, niż inne podejścia. W kolejnych latach powstawały 
rynki predykcyjne poświęcone przewidywaniu wydarzeń 
ekonomicznych, powodzenia projektów technologicznych, a także 
problemom medycznym, epidemiom oraz rozmaitym katastrofom etc. 
Duże korporacje, miedzy innymi Google i Ford, inwestują w tworzenie 
własnych rynków predykcyjnych, angażując do gry własnych 
pracowników. 

Instytucje publiczne również korzystały z tego rozwiązania. Otworzenie 
„rynków terrorystycznych” planował Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych. Chodziło o wykorzystanie mądrości zbiorowej do 
przewidywania zamachów. Niefortunna nazwa oraz niekorzystna 
recepcja publiczna (rynek postrzegano jako grę hazardową, w której 
obstawiało się śmierć obywateli) sprawiły, że Pentagon wycofał się  
z tego przedsięwzięcia. Nie była to jednak jedyna, ani ostatnia próba 
zastosowania tego podejścia w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego. 

Zanim omówimy jedno z takich zastosowań, trzeba bliżej objaśnić, jak 
zbudowany jest rynek predykcyjny. Uczestnicy rynku (od 
kilkudziesięciu do kilku tysięcy graczy) dokonują zakładów: obstawiają 
warianty przyszłości, kupując odpowiednie udziały. W przypadku 
większości rynków gracze stoją wobec tzw. binarnych wyborów 
(zjawisko x zajdzie lub nie zajdzie w określonym czasie). Zagregowane 
wyniki zakładów prezentowane są w postaci pojedynczego parametru: 
prawdopodobieństwa wydarzenia w skali od 0 do 100%. Zazwyczaj 
gracze mogą skupować większą ilość udziałów. Decydując się na 
mniejszy lub większy wolumen „udziałów w przyszłości” gracze 
wyrażają swoje przekonania co do tego, jaka będzie przyszłość, ale 
także jak bardzo pewni są swego osądu: im więcej udziałów skłonny 
jest zakupić gracz, tym pewniejszy jest swojego przewidywania. Jest to 
bardzo ważne, gdyż umiejętność oceny własnej pewności, jest równie 
istotna w dziedzinie podejmowania decyzji, co sama treść predykcji. 
Wielu ludzi przeszacowuje swoją pewność, ryzykownie inwestuje i traci 
pieniądze. W efekcie „pechowy” i zbyt pewny siebie gracz bankrutuje  
i wypada z rynku (mechanizm selekcji) albo lepiej kalibruje swoją 
wiedzę (mechanizm uczenia się). Rynki predykcyjne, w których 
uczestniczy wciąż podobna pula osób, z czasem osiągają coraz lepsze 
wyniki w przewidywaniu. Bardzo interesujące jest to, że nie ma 
większej różnicy, czy na rynku gra się prawdziwymi pieniędzmi, czy 
wirtualną walutą, której nie można wypłacić z systemu. W obu 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

39 
 

przypadkach gracze są silnie zmotywowani do formułowania jak 
najtrafniejszych predykcji. 

Wśród badaczy panuje zgoda, że rynki predykcyjne dostarczają 
przewidywań i szacunków co najmniej tak samo dobrych jak inne 
metody, na przykład sondaż przedwyborczy, które bazowałyby na 
podobnej próbie ludzi. Rynki predykcyjne są wolne również od 
ograniczeń takich metod jak panele eksperckie, w których często 
dochodzi do wytworzenia się syndromu myślenia grupowego. Badacze 
przyznają jednak, że rynki te mają wiele słabości. Mają one m.in. te 
same ograniczenia, co zwykłe rynki (np. mogą zawieść w wyniku niskiej 
płynności). Konieczne jest również zachowanie wspomnianych wyżej 
podstawowych warunków mądrości tłumu. 

Świetnym przykładem implementacji mądrości tłumu w obszarze 
bezpieczeństwa narodowego jest „Good Judgment Project” (GJP). 
Działa on od lipca 2011 r. Twórcami GJP są Philip E. Tetlock, Barbara 
Mellers i Don Moore, a sam projekt realizowany jest przez 
amerykańską agencję Intelligence Advanced Research Projects Activity 
(IARPA): wzorowaną na DARPA organizację, która stawia sobie jako 
jeden z głównych celów rozwój innowacyjnych technologii 
wywiadowczych. GJP jest próbą wykorzystania mechanizmu rynków 
predykcyjnych do przewidywania wydarzeń politycznych na świecie, 
które są w zakresie zainteresowania wywiadu amerykańskiego. Należy 
podkreślić jednak, że nie jest to rynek predykcyjny w ścisłym 
znaczeniu: posiada on wiele elementów rynku predykcyjnego, ale 
został uzupełniony o kilka dodatkowych rozwiązań, które znacząco 
podniosły jego skuteczność. GJP to w istocie powrót do idei „rynków 
terrorystycznych”.  

GJP zwyciężał w konkursach na przewidywania organizowanym przez 
IARPA na przestrzeni lat 2011-2013. Konkurs miał wyłonić najlepszy 
program przewidywania przyszłych, niepewnych wydarzeń w oparciu  
o kompetencje grupy. W konkursie rywalizowało pięć programów.  
W ramach każdego z nich można było stosować dowolne metody 
doboru uczestników i treningu, stosować własne metody agregacji, 
wprowadzać specjalne systemy nagród etc. Uczestnikom programów 
przedstawiono 200 pytań z dziedziny polityki zagranicznej, światowej 
gospodarki etc. Algorytm GJP pozwolił przewidzieć wydarzenia  
w 86,2% przypadków, zyskując o 60% lepszy wynik, niż grupa 
kontrolna, działająca w trybie standardowej mądrości tłumu, w której 
szacunki agregowano w oparciu o zwykłą średnią arytmetyczną i o 40% 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

40 
 

lepszy, niż pozostałe programy biorące udział w konkursie 
organizowanym przez IARPA. 

Uzyskanie takich efektów było możliwe dzięki czterem innowacjom: (1) 
rekrutacja i zatrzymywanie lepszych członków panelu, (2) specjalny 
trening poznawczy ograniczający stronniczość, (3) społeczne 
zaangażowanie uczestników panelu na zasadzie organizowania ich 
pracy w trybie zespołów roboczych i rynku predykcyjnego, (4) lepsze 
metody wydobywania mądrości z tłumu. Szacuje się, że ostatni punkt 
zaważył na różnicy miedzy GJP a grupą kontrolną bardziej niż trzy 
pozostałe innowacje razem wzięte. W GJP silny nacisk został położony 
na tzw. superprognostów: 1% osób, które samodzielnie uzyskiwały 
niezwykle wysoką trafność przewidywań, niekiedy uzyskując wyniki  
o 30% lepsze niż wyniki zawodowych analityków amerykańskiego 
wywiadu. 

GJP można traktować jako ukoronowanie bogatej tradycji badań nad 
mądrością tłumu i wiedzą ekspercką. GJP ucieleśnia w sobie najlepsze 
rozwiązania odkryte i doskonalone na przestrzeni lat. GJP pokazuje, że 
w dziedzinie badań nad mądrością tłumu zgromadzono ogromną ilość 
wiedzy o charakterze inżynieryjnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Warto wskazać, że w Polsce powoli rozwijają się inicjatywy związane  
z wirtualnymi rynkami predykcyjnymi – w 2014  Agencja Rozwoju 
Przemysłu razem z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii 
Systemów PAN uruchomiła wirtualny rynek predykcyjny L.E.M. do 
oceny potencjału nowych technologii. Im trafniejsze prognozy 
użytkownika, tym więcej otrzymuje „mocy predykcyjnej”, a więc 
zwiększa wagę swojej opinii na przyszłość. 

Wnioski. Rynki predykcyjne nie mogą zastąpić wiedzy eksperckiej, ani 
systemów ekspertowych, ale w tych obszarach, gdzie mamy do 
czynienia z problemami słabo zdefiniowanymi (czyli wszędzie tam, 
gdzie trzeba bazować na wnioskowaniach zawodnych), uzyskują one 
lepsze rezultaty, niż dowolni pojedynczy specjaliści z danego obszaru.  

Rekomendacje: 

Należy przetestować podobny rodzimy system na potrzeby 
przewidywania wydarzeń związanych ze zjawiskami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi istotnymi z perspektywy interesu RP i bezpieczeństwa 
narodowego. Problemy, w których rozwiązaniu mogłoby okazać się 
pomocne to podejście, obejmują: 
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 określanie prawdopodobieństwa wybuchu konfliktów 
zbrojnych, 

 przewidywanie zmian na rynkach paliw, 

 przewidywanie sytuacji na rynkach finansowych, 

 selekcja i przewidywanie rozwoju technologii, które mogą  
w istotny sposób wpłynąć na procesy rynkowe lub społeczne, 

 przewidywanie wyników wyborów politycznych w innych 
krajach oraz ewentualnej zmiany władzy.  

Rozwiązanie bazujące na idei rynków predykcyjnych może stanowić 
relatywnie tanie uzupełnienie obecnego potencjału analitycznego 
wykorzystywanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa RP.  

Podejście takie może posłużyć do wyłaniania z tłumu specjalistów  
o wyjątkowych zdolnościach, których identyfikacja nie była możliwa  
w ramach dotychczasowego modelu rekrutacji i szkolenia analityków. 
[12/8/0] 
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Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. ubóstwa ostrzega 
przed cyfryzacją usług w sferze polityki socjalnej6  

ANALIZA 

24 października 2019. Niniejsza analiza zawiera omówienie  
i komentarz do raportu ONZ na temat „cyfryzacji państwa 
opiekuńczego”, opublikowanego w dniu 17 października br41. Raport 
został przygotowany przez Philipa Alstona, Specjalnego 
Sprawozdawcę42 ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka. 
Przedstawia wyniki badań nad skutkami wprowadzania przez rządy 
różnych krajów cyfrowych rozwiązań w sferze polityki socjalnej. Przede 
wszystkim raport stawia tezę, według której cyfryzacja obsługi 
świadczeń socjalnych prowadzi do wykluczenia dużych grup 
beneficjentów, zwiększonej inwigilacji obywateli oraz zwiększania 
wpływu sektora Big Tech na funkcjonowanie społeczeństwa.  

Dokument bazuje na informacjach źródłowych zbieranych przez urząd 
Specjalnego Sprawozdawcy (w tym raportowanych do Sprawozdawcy), 
na danych zastanych, w tym na oficjalnych statystykach, źródłach 
prasowych, oficjalnych raportach instytucji publicznych i prywatnych. 
Raport został podzielony na cztery części, z których dwie główne 
poświęcone są (1) diagnozie problemu zastosowania cyfrowych 
technologii w usługach o charakterze opiekuńczym oraz (2) 
propozycjom działań zmierzających do lepszego wykorzystania tych 
technologii43.  

Głównym założeniem dokumentu jest to, że mamy obecnie do 
czynienia z bardzo szerokim zastosowaniem cyfrowych rozwiązań w 
państwach bardzo i średnio zamożnych oraz ze stopniowym 
upowszechnieniem ich zastosowania w krajach mniej rozwiniętych 
gospodarczo. Sprawozdawca ONZ stwierdza zatem, że cyfryzacja 
(digitalizacja) części szeroko pojmowanych usług publicznych jest 
procesem już trwającym, będącym jedynie w różnym stadium 
zaawansowania, w zależności od poziomu zamożności kraju. Wymienia 
się m.in. następujące rozwiązania: programy rozpoznawania twarzy 
stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, biometryczne 
dokumenty osobiste, programy używane przez policję pracujące na 
algorytmach, algorytmizację i automatyzację orzecznictwa sądów  
w niektórych obszarach prawa, rozwiązania internetowe w procesie 
składania zeznań podatkowych itp. Raport przede wszystkim skupia się 

                                                      
6  Opracowanie dotychczas niepublikowane w „Biuletynie OSnWC”. 
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na kwestii automatycznych systemów (automated systems) opieki 
społecznej oraz zmian, jakie wywołują one w szeroko pojmowanej 
ochronie najsłabszych grup społecznych.  

Na tym tle na szczególną uwagę – zdaniem Specjalnego Sprawozdawcy 
– zasługują wszelkie rozwiązania cyfryzujące usługi socjalne. Cyfryzacja 
jest w raporcie rozumiana szeroko, jako proces, w wyniku którego 
system społecznej ochrony i pomocy w obszarze bezpieczeństwa 
społecznego zaczyna korzystać z danych cyfrowych i technologii do 
przewidywania, identyfikowania, nadzoru, wykrywania, kierunkowania 
a nawet do sankcjonowania konkretnych osób lub grup społecznych. 
Opieka socjalna (welfare) jest bowiem – według raportu – bardzo 
atrakcyjnym z punktu widzenia firm Big Tech44 i FinTech – polem do 
wprowadzania takich rozwiązań, ponieważ budżety centralne państw 
rozwiniętych są bardzo duże (także w zakresie wydatków na cele 
socjalne). Dodatkowo, poprzez digitalizację rządy pokazują, że 
podejmują inicjatywę w polu ważnym dla społeczeństwa, że są 
nowoczesne i jednocześnie budują podmiotowość obywateli, dając im 
możliwość bezpośredniej interakcji z instytucjami poprzez technologię. 
Zastosowanie technologii cyfrowych jest prezentowane przez rządy 
jako prospołeczne działanie zmierzające do poprawy jakości usług  
i wzmocnienia pozytywnych efektów polityki społecznej. Faktycznym 
efektem – przed którym raport ostrzega – jest jednak często redukcja 
budżetów na opiekę społeczną, ograniczenie puli beneficjentów. Ma 
miejsce także odwrócenie tradycyjnego założenia, że to państwo jest 
odpowiedzialne wobec jednostki. 

Według raportu w proces digitalizacji państwa opiekuńczego 
zaangażowane są aktywnie organizacje międzynarodowe (jak Bank 
Światowy), firmy sektora FinTech (np. Mastercard), globalne firmy 
konsultingowe (np. McKinsey) oraz oczywiście branża IT jako dostawca 
usług i operator systemów. Ich udział budzi zastrzeżenia 
Sprawozdawcy ze względu na delegowanie zadań publicznych do 
sektora prywatnego przy jednoczesnym braku ochrony 
przekazywanych danych.  Raport przedstawia kilka głównych zagrożeń 
cyfryzacji w opisanym obszarze dla społeczeństw i systemu praw 
człowieka. Omówiono je poniżej.   

Główne zagrożenia wskazywane w raporcie 

1. Wymuszanie cyfrowej rejestracji w celu uzyskania świadczeń  
i pomocy państwa. 
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Jak podaje raport, podczas gdy większość krajów Północy ma już 
wprowadzone systemy cyfrowej rejestracji obywateli (różne formy 
dowodów tożsamości), to globalne Południe pozostaje nadal 
obszarem, gdzie setki milionów ludzi nie są w ogóle zarejestrowane 
(502 mln ludzi w subsaharyjskiej Afryce i 375 mln w Południowej Azji 
nie posiada dowodów osobistych45; zjawisko szczególnie dotyczy tzw. 
państw upadłych – np. w Liberii do 2015 roku nie wystawiano w ogóle 
dowodów tożsamości). W stosunku do tych krajów Bank Światowy 
uruchomił program ‘ID4D’ (Identification for Development), który 
promuje proces wystawiania dowodów tożsamości jako element 
konieczny dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Postępująca 
rejestracja obywateli jest zaś w wielu krajach łączona z cyfryzacją 
dostępu do świadczeń socjalnych.  

Jednym z największych systemów cyfrowej rejestracji obywateli, który 
warunkuje dostęp do opieki społecznej, jest Aadhaar wprowadzony  
w Indiach w roku 2010. System nadając 12-cyfrowy numer 
obywatelowi, jednocześnie zbiera nie tylko podstawowe dane 
demograficzne, ale także dane biometryczne (skan tęczówki, odciski 
palców, zdjęcie biometryczne). Obecnie Aadhaar ma w Indiach 1,2 mld 
zrejestrowanych osób. Program jest promowany przez Bank Światowy, 
odnotowano także zainteresowanie ponad 20 innych państw zakupem 
tego oprogramowania. W samych Indiach Aadhaar jest jednak 
krytykowany za zbytnią ingerencję w prawa jednostek poprzez zbędne 
gromadzenie danych biometrycznych oraz za brak rozwiązań prawnych 
chroniących obywateli w obliczu działania tak dużego systemu.  

Krytyka systemu trafiła nawet przez Indyjski Sąd Najwyższy, który  
w 2018 roku podtrzymał w wydanym orzeczeniu zasadność 
funkcjonowania Aadhaar w obecnej formie, argumentując to 
koniecznością unowocześnienia systemu bezpieczeństwa społecznego. 
Zdaniem Sądu, program pozwala państwu na dotarcie do 
odpowiednich kategorii społecznych z pomocą społeczną. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce w Kenii, gdzie rząd pomimo dobrowolności 
rejestracji w systemie ogłosił plan odmawiania usług społecznych 
osobom niezarejestrowanym. Natomiast w RPA wielkie kontrowersje 
wzbudzało powiązanie płatniczej karty biometrycznej Mastercard  
z systemem opieki społecznej pozwalającym na dostęp do usług takich 
jak finansowe wsparcie dla dzieci czy świadczenia finansowe dla osób 
niepełnosprawnych. Obecnie – po fali krytyki (przekazywanie danych 
do firm finansowych, brak ochrony danych itp.) – zachowano system  
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w jego podstawowych założeniach (karty biometryczne), ale zmieniono 
operatora na Pocztę RPA.  

2. Wysokie koszty funkcjonowania systemów informatycznych. 

Elektroniczne systemy wsparcia społecznego korzystają coraz częściej  
z modelu automatycznego przyznawania uprawnień obywatelom do 
korzystania z określonych świadczeń. Rodzi to – jak pokazuje raport, 
opisując m.in. przypadek kanadyjski i brytyjski – szereg problemów. 
Niedoskonałość (zły algorytm) lub być może niewydolność 
oprogramowania sprawiać może, że osoby, które powinny otrzymać 
określone świadczenia, są wykluczane. W Kanadzie doprowadziło to do 
fali odwołań od decyzji i zamiast oszczędności czasu i pracy 
urzędników (tak argumentowano za programem), stało się dokładnie 
odwrotnie. W Wielkiej Brytanii systemy cyfrowe myliły się natomiast 
na wielką skalę w wysokości wypłacanych świadczeń.  

3. Przekazywanie świadczeń w formie kart płatniczych 

Digitalizacja świadczeń socjalnych oznacza także w pewnych 
przypadkach wprowadzenie we współpracy z firmami  sektora Fin Tech 
specjalnych kart płatniczych, na które są przelewane takie świadczenia. 
Tak dzieje się w Nowej Zelandii, RPA czy Australii. Rodzi to szereg 
problemów sygnalizowanych przez beneficjentów – osoby płacące 
takimi kartami czują się bowiem stygmatyzowane oraz mają poczucie, 
że ich zachowania konsumenckie podlegają dodatkowemu 
monitoringowi (dzięki kartom wiadomo gdzie i na co wydają środki  
z opieki społecznej).  

Raport zwraca uwagę szczególnie na problem zarządzania danymi osób 
podlegających wypłacie świadczeń przez prywatne firmy sektora 
finansów. Zdaniem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ generuje to 
pytania o prawa człowieka, w tym zwłaszcza o prawo do ochrony 
prywatności i kontroli nad własnymi danymi.  

4. Przerysowywanie ryzyka nieprawidłowości  

Cyfrowe narzędzia zarządzania polityką społeczną i świadczeniami 
socjalnymi mają także wspomóc wychwytywanie przypadków 
nadużycia systemu wsparcia. Mają też pomóc w identyfikacji osób 
wymagających jakiejś formy wsparcia. Zdaniem Sprawozdawcy, skala 
nadużyć jest zazwyczaj przeszacowywana przez krytyków świadczeń 
socjalnych i nie stanowi źródła ewentualnej nieefektywności systemu 
opieki społecznej. Natomiast zastosowanie oprogramowania może 
prowadzić do nadmiernego skupienia się na wyłapywaniu „patologii”, 
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zamiast na efektywności rozwiązywania problemów społecznych. 
Raport ostrzega przed ryzykiem wbudowania w nowe rozwiązania 
automatycznych mechanizmów uznawania pewnych zachowań za 
wykluczające z systemu opieki, co przy braku indywidualnej, ludzkiej 
refleksji nad daną sprawą może prowadzić do masowych wyłączeń 
całych grup beneficjentów.  

Za problematyczne uznaje się też w raporcie determinowanie 
otrzymania określonych uprawnień przez jednostkę na podstawie 
prognoz, pochodzących z analizy wzorów zachowań w danej populacji. 
Innymi słowy – analiza zachowań populacji nie musi przekładać się na 
trafne diagnozy potrzeb konkretnych osób czy środowisk.  

5. Problem kompetencji cyfrowych użytkowników i osób 
wykluczonych cyfrowo.  

Nowe systemy nakładają na potencjalnych beneficjentów konieczność 
posiadania kompetencji kulturowych (cyfrowych), których nawet  
w rozwiniętych społeczeństwach nie posiada ogół populacji46. Oprócz 
tego, wymagają posiadania sprzętu i dostępu do Internetu, co znowu 
może wykluczać pewne grupy społeczne z dostępu do usług 
socjalnych. Ponadto, korzystanie z tych usług poprzez samodzielny 
kontakt obywateli z aplikacją lub stroną internetową przyczynia się do 
wprowadzania do systemu błędów, a w efekcie do błędnych decyzji  
w zakresie przyznania świadczeń. Błędy mogą przy tym wynikać nie 
tylko z braku kompetencji kulturowych beneficjentów (jak np. 
niezrozumienie pytania), ale także z niemożności zapisania odpowiedzi 
w formularzach, które by w pełni adekwatnie pozwoliły ująć wszelkie 
życiowe przypadki i sytuacje. Interakcja z człowiekiem nierzadko daje 
natomiast możliwość wyjścia poza schemat formularza.  

Zalecenia raportu 

Część raportu dedykowana środkom zaradczym skupia się głównie na 
postulacie większej wrażliwości na prawa człowieka oraz na 
konieczności wprowadzenia rządowych regulacji, które będą stały na 
straży tych praw. Raport postuluje, aby rządy nie poddawały się 
dyktatowi wielkich korporacji technologicznych (Big Tech) i aby 
nieustannie podejmowały próby regulowania cyfrowych standardów, 
nawet jeśli regulacje przychodzą znacznie wolniej niż cyfrowe 
problemy, które wymagają rozwiązania.  

Specjalny Sprawozdawca ONZ zwraca uwagę, że w krajach takich jak 
Indie, Australia czy Wielka Brytania wprowadzano systemy częściowo 
automatyzujące obsługę beneficjentów polityki społecznej, nie 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

47 
 

wprowadzając jednocześnie przemyślanych regulacji prawnych dla 
tych systemów. Regulacje takie powinny, zdaniem Sprawozdawcy, 
zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi. Ramy prawne 
powinny nie tylko zagwarantować ochronę praw jednostki  
w zautomatyzowanym środowisku systemów socjalnych, ale także 
doprecyzować możliwość outsourcingu usług publicznych do firm 
prywatnych i dopuszczalnych sposobów wykorzystania danych, jakie 
państwo i obywatele im przekazują. Złożoność zagadnienia wynika 
zatem nie tylko z potrzeby regulacji działalności firm Big Tech, ale także 
regulacji działalności sektora finansowego, w tym zwłaszcza firm  
z obszaru  FinTech, które ostatecznie zarządzają nowymi systemami. 
Brak mechanizmów pociągania do odpowiedzialności tych firm tworzy 
niebezpieczną – w świetle raportu – lukę i zagrożenie dla praw 
człowieka.  

Raport zaleca m.in. pozostawianie opcji „analogowych” dla 
beneficjentów świadczeń socjalnych, tak żeby nie tworzyć „cyfrowej 
podklasy”, czyli osób wykluczonych z możliwości korzystania z opieki 
państwa w wyniku braku dostępu do Internetu i komputera (lub 
smartfonu). Wymuszanie całkowitego przejścia na rozwiązania cyfrowe 
jest traktowane przez Sprawozdawcę jako błędne i w ostatecznie 
społecznie niesprawiedliwe.  

Komentarz. Raport został napisany z pozycji wyraźnie krytykujących 
neoliberalne podejście do problemu opieki społecznej. Cyfryzacja usług 
socjalnych postrzegana jest w opracowaniu jako narzędzie prowadzące 
w swoich (czasem nieprzewidzianych) skutkach do realizacji 
neoliberalnej polityki – czyli do zmniejszenia liczby beneficjentów  
i zwiększenia liczby osób pozostających bez wsparcia ze strony 
państwa. Specjalny Sprawozdawca ONZ stoi nie tylko na stanowisku 
bezwzględnej ochrony praw człowieka, w tym praw tzw. drugiej  
i trzeciej generacji (czyli szeroko pojmowanych praw ekonomicznych), 
ale także wyraźnie eksponuje stanowisko prosocjalne, czyli 
akceptujące model państwa opiekuńczego (welfare state). Dokument 
implicite pokazuje bowiem, że system opieki społecznej powinien być 
maksymalnie inkluzywny, co oczywiście jest jednym z możliwych 
rozwiązań, ale nie jedynym.  

Pomimo pewnych słabości analitycznych dokumentu – np. zalecenia 
mieszają się w nim z krytyką cyfrowych rozwiązań – niewątpliwie 
pokazuje on ważny społecznie proces, w który zaangażowani są 
najwięksi pozapaństwowi gracze ery globalizacji (korporacje, 
organizacje międzynarodowe, wielkie firmy usługowe). Proces ten 
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czyni z prywatnych firm beneficjentów środków publicznych (firmy 
zarabiają na dostarczeniu cyfrowych usług i na ich dalszej obsłudze). 
Jednocześnie, wymusza na obywatelach dostarczanie wrażliwych 
danych (Big Data), niezbędnych dla funkcjonowania tzw. „kapitalizmu 
nadzoru” (surveillance capitalism)47.   

Rekomendacje. Raport pokazuje, że cyfryzacja usług państwa 
opiekuńczego musi być prowadzona z dużym wyczuciem48, a pełna ich 
automatyzacja nie jest wskazana. Biorąc pod uwagę wprowadzone  
w Polsce mechanizmy automatyzacji i cyfryzacji w obszarze części 
świadczeń socjalnych (np. program 500+ czy działanie portalu 
Emp@tia49), zasadne jest zlecenie (np. przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej) rzetelnej ewaluacji takich rozwiązań pod 
kątem opisanych tu systemowych błędów w ocenie sytuacji 
potencjalnych beneficjentów. [6/5] 

 

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba niezwłocznej 
reakcji i jakiego polskiego podmiotu 
publicznego? 

NIE 
 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Średnia  
  

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… może 
istotnie wpłynąć na Polskę  

Aktualnie: 0-2 lat 
  

   

                                                      
41  Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 

https://www.ohchr.org/en/issues/poverty/pages/srextremepovertyindex.aspx 
[odczyt: 8.11.2019]. 

42  (ang.) Special Raporteur. 
43  Raport Digital welfare states and human rights - A/74/48037, 17.10.2019, 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx [odczyt: 
24.10.2019]. 

44  Zazwyczaj ma się tu na myśli takie firmy jak Google, Facebook, Amazon, Apple. 
45  Por. https://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization [odczyt: 

12.11.2019]. 
46  Raport podaje np. dane dla Wielkiej Brytanii, w której jak się ocenia, ok. 22% 

populacji nie posiada kompetencji cyfrowych (dane na 2019 rok). Tamże, s. 9. 
47  Jest to teza postawiona przez Shoshanę Zuboff w jej książce The Age of 

Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of 
Power, Londyn 2019, – zob. J. Kavenna, Shoshana Zuboff: ‘Surveillance capitalism 
is an assault on human autonomy’, „The Guardian”, 4.10.2019, 

https://www.ohchr.org/en/issues/poverty/pages/srextremepovertyindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx
https://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization
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https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-
surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy [odczyt: 
12.11.2019]. 

48  W Polsce mieliśmy przykład portalu Emp@tia, który miał oferować usługi także 
dla osób bezdomnych. Wzbudziło to kilka lat temu duże kontrowersje właśnie  
w aspekcie oferowania usług osobom, które nie mają dostępu do Internetu  
i komputerów – zob. Emp@tia warta 50 mln zł? CBA zbada sprawę przetargu 
resortu pracy na portal dla bezdomnych, 11.05.2015, 
https://www.tvp.info/20013041/emptia-warta-50-mln-zl-cba-zbada-sprawe-
przetargu-resortu-pracy-na-portal-dla-bezdomnych [odczyt: 5.11.2019]. Należy 
jednak zaznaczyć, że chociaż krytyka medialna była bardzo niesprawiedliwa (nie 
podawano pełni informacji o funkcjonalności portalu), to był to przykład 
rozwiązania, które mogło budzić mieszane uczucia obywateli oraz dawało asumpt 
do częściowo zasadnych pytań o wykluczenie cyfrowe beneficjentów.  

49  https://empatia.mpips.gov.pl/ [odczyt: 5.11.2019]. 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://www.tvp.info/20013041/emptia-warta-50-mln-zl-cba-zbada-sprawe-przetargu-resortu-pracy-na-portal-dla-bezdomnych
https://www.tvp.info/20013041/emptia-warta-50-mln-zl-cba-zbada-sprawe-przetargu-resortu-pracy-na-portal-dla-bezdomnych
https://empatia.mpips.gov.pl/


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

50 
 

Czynnik ludzki wraca do gry w selekcji informacji: 
przypadek Apple News7 

SYGNAŁ  

28 października 2018. Apple News to aplikacja dostarczająca 
informacji prasowych właścicielom urządzeń zaopatrzonych w system 
operacyjny iOS. Jednak w jej przypadku, w przeciwieństwie do wielu 
rozwiązań dostarczających i rozpowszechniających informacje 
medialne (takich jak Google News), dobór informacji, które dostaje 
subskrybent, jest wynikiem pracy wyłącznie zespołu 
dziennikarskiego50. Inne, podobne aplikacje (np. Upday Samsunga czy 
Microsoft News) bazują na redakcjach tylko częściowo. 

Decyzja o całkowitym zastąpieniu sztucznej inteligencji oraz 
zalgorytmizowanego doboru tematów i źródeł informacji przez 
tradycyjny zespół ekspertów uważana była za ryzykowną, ponieważ 
koncern Apple jest wiodącą firmą technologiczną. 

Osoba zarządzająca newsroomem Apple News, Lauren Kern wskazuje 
jednak na wiele błędów popełnianych przez konkurencję, których 
źródło tkwi właśnie w tym, że algorytmy nie rozróżniają tzw. fake 
newsów od faktów albo nie potrafią właściwe ocenić wagi oraz 
kontekstu informacji, które wybierają51. Informacje ważne oraz 
dobrze udokumentowane mogą być więc niedoceniane, podczas gdy 
informacje mniej istotne lub wątpliwe bywają przecenianie  
i bezrefleksyjnie propagowane52. 

Dodatkowym argumentem za przyjęciem ludzkiego mechanizmu 
doboru jest możliwość negocjacji poziomu ważności przez zespół oraz 
większy krytycyzm względem źródeł informacji. 

Komentarz. W ostatnich latach kwestia przejmowania kompetencji  
w zarządzaniu treściami medialnymi przez systemy oparte o sztuczną 
inteligencję zaczęła wydawać się wręcz ekonomiczną i technologiczną 
koniecznością. Jednak decyzja giganta technologicznego, jakim jest 
Apple oraz liczne przykłady ograniczeń uczenia maszynowego (takie 
jak np. tzw. przeuczenie algorytmów53) czy rozpowszechniania 
błędnych informacji przez systemy autonomiczne, mogą być 
odczytane jako sygnały zmiany trendu. [6/8] 

                                                      
7  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 19, październik 2018.   
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50  J. Nicas, Apple News’s Radical Approach: Humans Over Machines, „The New 

York Times”, 25.10.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-
humansalgorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology 
[odczyt: 2.10.2018]. 

51  Tamże. 

52  F. Manjoo, Can Facebook, or Anybody, Solve the Internet’s Misinformation 
Problem?, „The New York Times”, 22.07.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-
internetmisinformation.html?module=inline [odczyt: 28.10.2018].  

53  Inaczej nadmierne dopasowanie polegające na tym, że dany algorytm testowany 
jest na ograniczonym zbiorze danych i system w efekcie tworzy błędne 
generalizacje. 

https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
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Czy w Polsce możliwe są rozruchy wzorowane na 
proteście Żółtych Kamizelek?8 

ANALIZA 

22 stycznia 2019. Niedziela 19 stycznia br. zakończyła dziesiąty tydzień 
protestów ruchu „Żółtych Kamizelek” we Francji. Protest, który 
rozpoczął się w październiku 2018, a zyskał popularność dzięki mediom 
społecznościowym54, zdobył poparcie setek tysięcy Francuzów  
z małych miast oraz przedmieść obszarów metropolitalnych. Coraz 
częściej pojawiają się głosy, że doprowadzi do zmiany systemowej we 
Francji, a Emmanuel Macron będzie ostatnim prezydentem V Republiki 
Francuskiej55. Czy protesty o podobnym potencjale wywrotowości 
mogą powtórzyć się w Polsce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
przyjrzeć się genezie protestów we Francji. 

Francja. Prekaryzacja jako podglebie protestów 

Protesty wybuchły po ogłoszeniu podwyżek cen paliwa, które były 
dotkliwe głównie dla Francuzów, którzy regularnie muszą korzystać  
z własnego środka transportu. Ich symbolem stała się posiadana przez 
wszystkich kierowców żółta kamizelka. Jak twierdzi francuski myśliciel 
Christophe Guilluy, „Żółte Kamizelki” łączy wspólne przekonanie  
o przynależności do „Francji peryferyjnej”56,  a więc do grupy 
obywateli, którzy więcej tracą, niż zyskują w wyniku gospodarczych 
procesów związanych z globalizacją. „Peryferyjni” Francuzi 
niekoniecznie mieszkają na peryferiach miasta – ich cechą 
rozpoznawczą jest przede wszystkim utrudniony dostęp do korzyści 
płynących z dynamiki globalnego obiegu gospodarczego. 

Jednym z negatywnych przykładów tej dynamiki jest – z perspektywy 
rdzennych Francuzów – ewolucja sytuacji mieszkaniowej w wielkich 
metropoliach. Prowadzi ona do wypychania dotychczasowej klasy 
średniej poza obszary dostępu do dóbr dających możliwość stabilnego 
finansowo życia. Geneza tej sytuacji wiąże się z powojenną imigracją 
do Francji: w zamian za podejmowanie pracy w metropoliach ludność 
napływowa z Afryki i Bliskiego Wschodu otrzymywała do dyspozycji 
tanie mieszkania komunalne. Natomiast mieszkania prywatne, które 
posiadała, lub wynajmowała klasa średnia, zaczynały stopniowo 
drożeć. Z czasem, aby móc pozostać w mieście i wykonywać pracę, 
etniczni Francuzi musieli sprzedawać mieszkania i ubiegać się o te 
komunalne, tak jak część klasy pracującej o korzeniach 

                                                      
8  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 22, styczeń 2019.   
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pozaeuropejskich. Jednak wtedy ujawniały się podziały nie tylko 
klasowe, ale też etniczne – migranci oraz ich potomkowie traktowali te 
mieszkania jako zasób, który powinien być dostępny raczej dla nich, niż 
dla francuskiej klasy średniej. W związku z tym rdzenni, ubożejący 
Francuzi albo wybierali życie w nie zawsze przyjaznym dla nich 
środowisku imigrantów, albo decydowali się na opuszczanie 
metropolii.  

W dzisiejszej Francji podziały etniczne zwiększają frustrację rdzennej 
ludności i nakładają się na te klasowe. Jednak dziś to te drugie tworzą 
oś tożsamościową ruchu Żółtych Kamizelek. Wiadomo, że protestujący 
wskazują, iż doskwiera im zanik klasy średniej, do której należeli. 
Niejednokrotnie podkreślają, że dziś istnieje tylko klasa pracująca oraz 
klasa wyższa57. Przekonanie o ubożeniu, niesprawiedliwym 
traktowaniu i niezrozumieniu przez elity jest widoczne nawet  
w twórczości osób, które identyfikują się z ruchem i jego bolączki 
przedstawiają w formie artystycznej58. 

Jedną z tradycyjnych konwencji nazewnictwa klas społecznych  
w socjologii jest podział na klasę pracującą, średnią, oraz wyższą. Klasy 
te różnią się m.in. stosunkami pracy, warunkami życia i dostępnością 
do zasobów w społeczeństwie59. Upraszczając: do klasy wyższej należą 
m.in. menadżerowie dużych firm, właściciele dużego biznesu, wysoko 
wykwalifikowani pracownicy techniczni czy urzędnicy na stanowiskach 
kierowniczych; do średniej m.in. pracownicy niefizyczni wykonujący 
prace rutynowe, rzemieślnicy, właściciele małego biznesu; do 
pracującej m.in. wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy 
fizyczni, czy pracownicy w rolnictwie60. W tym duchu można przyjąć, że 
podglebie dla protestów Żółtych Kamizelek stanowi ubożenie klasy 
średniej i jej – de facto – redukcja do niepewnej jutra klasy pracującej; 
podglebiem jest też istnienie strukturalnych barier w rywalizowaniu  
o pracę klasy średniej z migrancką klasą pracującą z wielkich ośrodków. 
Dziś niedawna klasa średnia czuje się wykluczona z rynku pracy oraz 
systemu dobrej edukacji i transportu, do których ubodzy migranci mają 
mimo wszystko dostęp.  

Wyzwalaczem protestów zaś są podwyżki, które dotykają właśnie 
ubożejącą klasę średnią w największym stopniu. Brytyjski socjolog Guy 
Standing owo ubożenie nazwał „prekaryzacją”, a powstałą w ten 
sposób nową klasę społeczną prekariatem (słowo powstało przez 
połączenie przymiotnika „niepewny” [ang. precarious]  
z rzeczownikiem „proletariat”)61. W dużym uproszczeniu: prekariusz to 
nie tyle ktoś ubogi, ale ktoś, komu widmo ubóstwa nieustannie zagląda 
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w oczy; ktoś, kto pracuje, ale niewiele lub nic nie oszczędza i popadnie 
w ubóstwo, jeśli będzie zmuszony do niespodziewanych wydatków.  

Różne mogą być miary przynależności do prekariatu, jedną  
z możliwych jest tzw. deprywacja materialna. Deprywacja to inaczej 
pozbawienie pewnych dóbr materialnych potrzebnych do 
bezproblemowego funkcjonowania – według Eurostatu mierników 
deprywacji jest dziewięć. To, na przykład, możliwość wyjazdu na 
wakacje raz w roku, posiadanie telewizora, możliwość spożycia mięsa 
lub jego odpowiednika co drugi dzień czy możliwość pokrycia 
niespodziewanego wydatku62. We Francji w stanie deprywacji 
materialnej żyje dziś (dane na 2017) 11 proc. społeczeństwa63. W skali 
Unii Europejskiej to nie najgorzej (średni odsetek w 2017 to 14.5 
proc.). Jednak należy zwrócić uwagę, że dekadę temu było to 12 proc., 
a więc zaledwie jeden punkt procentowy mniej. Z danych wynika, że 
Francja to jedyny przypadek w Europie, gdzie w kwestii walki  
z prekaryzacją rozumianą jako deprywacja materialna nic się nie 
zmienia od dziesięciu lat. Taka stagnacja może rodzić irytację 
społeczną – i to nie tylko prekariatu, ale także dużo większej części 
społeczeństwa, która jest prekaryzacją zagrożona. Podniesienie cen 
paliwa, czyli dyskomfort prowadzący prekariat ku jeszcze większej 
deprywacji, prawdopodobnie zadziałało tu jako wyzwalacz protestów 
w parze ze stagnacją polityk społecznych. W efekcie dziś aż dwie 
trzecie Francuzów popiera protest „Żółtych Kamizelek”64.  

Polska. Prekaryzacja jako zagrożenie 

Widocznym znakiem, że francuskie protesty mogą być inspiracją dla 
Polaków, było styczniowe spotkanie Związku Nauczycielstwa Polskiego 
z ówczesną minister Zalewską. Ubrani w żółte kamizelki działacze 
chcieli podwyżek dla nauczycieli65. Do eskalacji protestu nie doszło, 
jednak sam fakt ubrania kamizelek przez działaczy świadczy o tym, że 
także w Polsce osoby długotrwale niezadowolone ze swojej kondycji 
finansowej szukają osnowy narracyjnej dla swoich protestów. 

W przypadku Polski nie można jak dotąd mówić o szerszym ruchu 
analogicznym do „Żółtych Kamizelek”. Choć co do zasady „Żółte 
Kamizelki” potępiają przemoc, to właśnie przemoc (w postaci 
niszczenia mienia i konfrontacji z policją) jest elementem presji na 
władze kraju66. W Polsce najwyraźniej nie ma takiego potencjału do 
wybuchu przemocy ze strony prekariuszy i osób zagrożonych 
prekaryzacją.  
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Dlaczego? Po pierwsze, podziały klasowe nie nakładają się na podziały 
między ludnością rdzenną a migrantami; nie ma też frustracji 
spowodowanej przekonaniem o wykluczeniu z „tradycyjnie” 
zajmowanych ról ze względu na relatywną młodość polskiej 
demokracji. Ważne zasługi dla ograniczenia potencjału protestów ma 
też polityka społeczna rządu, która dzięki programom społecznym,  
z programem „500 plus” na czele, walczy z prekaryzacją: w 2017 
współczynnik deprywacji materialnej wynosił w Polsce 13.2 proc.,  
a więc dwa punkty proc. więcej, niż we Francji. Jednak podczas gdy we 
Francji poziom prekaryzacji dekadę temu był na poziomie zbliżonym do 
obecnego, w Polsce dekadę temu był on trzy razy wyższy (w 2007 roku 
aż 38 proc. Polaków żyło w stanie deprywacji; w 2012 mniej, bo niemal 
28 proc., a w kolejnych latach obserwujemy dalszą tendencję 
spadkową; największy jednostkowy spadek liczby osób podlegających 
deprywacji dokonał się między rokiem 2014 a 2015 kiedy to spadł  
z 22.2 do 16.8 proc)67. Miał na to wpływ trwający ówcześnie wzrost 
wynagrodzeń i ogólna poprawa koniunktury gospodarczej68. 

Wydaje się, że duża część prekariatu polskiego w odróżnieniu od 
francuskiego żyje – na razie – w przekonaniu, iż klasa polityczna 
zaczęła walczyć z realnymi problemami społecznymi. Stabilności 
obecnego rządu w Polsce sprzyja też fakt, że oprócz Prawa  
i Sprawiedliwości nie ma w Polsce obecnie liczących się partii 
politycznych, które wzięłyby na sztandary właśnie problemy 
prekariatu. Jak sugerują badania panelowe POLPAN, hasła solidaryzmu 
społecznego mają w Polsce nośność – podczas poprzednich wyborów 
parlamentarnych (2015) przyciągnęły do partii obecnie rządzącej nie 
tylko dotychczasowych wyborców Platformy Obywatelskiej, ale też 
osoby dotychczas niegłosujące69. 

Rekomendacje. Komunikacja i „timing” polityki społecznej 

Jednak potencjał protestów społecznych może w Polsce rosnąć, jeśli 
doszłoby do podwyższenia odsetka osób żyjących w stanie deprywacji 
materialnej lub też gdyby deprywacja materialna osób dotkniętych nią 
obecnie się pogłębiła. Może się tak stać, jeśli koszty kluczowych dla 
Polaków dóbr (takich jak paliwo, energia elektryczna, czy podstawowe 
materiały spożywcze) będą rosnąc szybciej, niż ich dochód. 

Warto odnotować, że wyzwalacz protestów we Francji, czyli 
podniesienie cen paliwa, w warunkach polskich nie stało się kroplą 
przepełniającą czarę cierpliwości społecznej – ponieważ czara nie jest 
jeszcze pełna, m.in. dzięki spadkowi prekaryzacji w ostatniej dekadzie. 
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Po podwyżkach cen paliw premier Morawiecki zakomunikował 
społeczeństwu, że Polska nie ma wpływu na wiele czynników 
wpływających na podwyżki cen paliwa (sytuacja na bliskim Wschodzie, 
polityka pieniężna USA)70. Jest to krok w dobrą stronę – w obecnej 
sytuacji rząd musi jasno komunikować swoje zamiary, aby Polacy mieli 
przekonanie dobrego poinformowania i uczestnictwa w stopniowym 
wdrażaniu coraz szerszego pakietu polityk społecznych. Jeśli ta 
strategia komunikacji „deliberatywnej” zostanie zachowana, będzie 
można w Polsce w przyszłości wdrożyć nawet niepopularne reformy. 
Takimi reformami będzie z pewnością systemowe podejście choćby do 
rosnących cen energii elektrycznej, które tymczasowo zostały 
zahamowane przez rząd71. Długofalowo mogą być jednak 
nieuniknione. 

W tym samym duchu należy zdecydowanie reagować w przypadku 
niegospodarności, afer związanych z nieproporcjonalnymi 
wynagrodzeniami czy korupcją – u osób należących do prekariatu czy 
zagrożonych prekaryzacją frustracja z powodu niesprawiedliwości 
materialnej jest odczuwana o wiele intensywniej. Takie osoby przy 
pewnym poziomie frustracji z chęcią przeniosą swoje nadzieje na nową 
siłę polityczną i społeczną, nawet jeśli byłaby rewolucyjna.  

Ponadto, polski prekariat i prekariat w innych krajach Unii Europejskiej 
należałoby dogłębnie zbadać w aspekcie porównawczym (bez względu 
na to, że część ekonomistów uważa, iż taka grupa w ogóle nie 
istnieje72). [0/7] 

 

                                                      
54  Por. Zmiana algorytmów Facebooka przyczyną gwałtownego wzrostu 

popularności ruchu „żółtych kamizelek”, „Biuletyn OSnWC” nr 21, grudzień 2018. 
55  R. Glucksmann, Macron wird der letzte Präsident der V. Republik sein, „Die Welt”, 
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56  C. Guilluy, La France périphérique: Comment on a sacrifié les classes populaires, 
Flammarion 2015. 

57  BBC, France fuel protests: Who are the people in the yellow vests?, 3.12.2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=z39irx-tIg0 [odczyt 22.01.2019]. 
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59  N. Abercrombie i in., Class, w: „The Penguin Dictionary of Sociology”, Londyn 
2006. 

60  Więcej: N. Abercrombie i in., dz. cyt. s. 58, za: G. Marshall, Social Class in Modern 
Britain, Londyn, 1988. 
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Sprawa Asi Bibi. Religia jako czynnik bezpieczeństwa 
narodowego9 

ANALIZA 

30 maja 2019. Uniewinnienie skazanej na śmierć przez sąd  
w Pakistanie chrześcijanki Asi Bibi odbiło się na bezpieczeństwie 
narodowym – nie tylko państw Azji Wschodniej, ale też Wielkiej 
Brytanii i Kanady. W najbliższych dekadach na stabilność społeczną 
państw Zachodu coraz częściej będą wpływać wyznawane przez ich 
mieszkańców religie. 

W maju 2019 media obiegła wiadomość, że azyl w Kanadzie otrzymała 
Asia Bibi, chrześcijańska obywatelka Pakistanu, w 2010 roku skazana 
na śmierć za bluźnierstwo, a w styczniu 2019 ostatecznie 
uniewinniona.  

Kontekst sprawy 

Asia Bibi (Aasiya Noreen) to 48-letnia dziś pakistańska katoliczka  
i matka piątki dzieci, była członkini nielicznej mniejszości katolickiej 
wioski Ittanwali w przeważająco muzułmańskim Pakistanie. W 2009 
roku została oskarżona o obrazę proroka islamu Mahometa, pobita  
i aresztowana. Sama Bibi od początku odrzuca oskarżenia o obrazę 
islamu. Twierdzi, że kobiety, z którymi pracowała w polu, nazwały ją 
„nieczystą” i namawiały do przejścia na islam. Aby uciąć rozmowę 
odparła: „Jezus oddał życie za grzechy ludzkości. On jest miłością.  
A co zrobił prorok Mahomet, aby zbawić ludzkość?”73. 

W 2010 Bibi została skazana na śmierć przez powieszenie za 
bluźnierstwo i przez kolejnych osiem lat oczekiwała na wykonanie 
wyroku w więzieniu. W międzyczasie, w jej obronie zaczął wypowiadać 
się pakistański polityk Salman Taseer, który został za to zabity  
w styczniu 2011 przez własnego ochroniarza Mumtaza Qadriego74. 
Kolejny polityk, który wziął Bibi w obronę, minister ds. mniejszości 
Shahbaz Bhatti, został zamordowany dwa miesiące później. 
Ostatecznie, w wyniku presji opinii międzynarodowej  
(z udziałem papieża Franciszka) w 2018 roku wyrok został cofnięty 
przez Sąd Najwyższy. Doprowadziło to do masowych protestów  
w Pakistanie, z aktami przemocy i niszczeniem mienia w tle – ze strony 
muzułmanów domagających się wykonania wyroku, inspirowanych 
przez radykalną, islamistyczną partię Tehreek-i-Labbaik Pakistan. 

                                                      
9  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 26, maj 2019.   
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Obrońca Asi Bibi, Saif-ul-Malook musiał uciekać z kraju w wyniku gróźb 
śmierci75. Podobne groźby otrzymywali też sędziowie. Ostatecznie  
– aby uniknąć rozlewu krwi – rząd pakistański porozumiał się  
z przedstawicielami grup o dużym autorytecie wśród muzułmanów, co 
umożliwiło Asi Bibi staranie się o wyjazd z kraju i azyl.  

Wielka Brytania odmawia azylu 

Jak się jednak okazało, sprawa Asi Bibi zelektryzowała społeczności 
islamskie daleko poza granicami Pakistanu. W listopadzie 2018  
w mediach pojawiały się doniesienia, że Asia Bibi będzie starać się azyl 
m.in. w Holandii76, Niemczech77 oraz Wielkiej Brytanii. Autorzy 
niniejszej analizy nie ustalili dokładnych losów starań o azyl  
w Niemczech oraz Holandii, wiadomo jednak, że rozmowy, w których 
brali udział m.in. prawnicy Bibi, europejscy politycy oraz władze 
Pakistanu nie zakończyły się sukcesem.  

Wiadomo też, że z przyznania azylu zrezygnowała Wielka Brytania, 
powołując się na względy bezpieczeństwa. O przyjęcie Bibi do tego 
ostatniego kraju apelowali brytyjscy politycy, m.in. minister spraw 
wewnętrznych Savid Javid o korzeniach pakistańskich. Decyzję 
odmowną podjęła bezpośrednio premier May, która według tabloidu 
„The Sun”78 obawiała się o bezpieczeństwo brytyjskich dyplomatów  
w Pakistanie po ewentualnym przyjęciu Bibi. Z kolei Wilson Chowdry  
z British Pakistani Christian Association stwierdził, że ta decyzja wynika 
także z obawy przez zamieszkami na terytorium Wielkiej Brytanii79. 
Sama May, zapytana o rewelacje mediów, oświadczyła, że nie należy 
wierzyć we wszystko co piszą w gazetach, i że absolutnie priorytetowe 
jest bezpieczeństwo samej Bibi oraz jej rodziny80.  

Ostatecznie Asia Bibi otrzymała azyl w Kanadzie, jednak niedługo po jej 
przyjeździe do tego kraju służby graniczne zostały postawione na nogi 
w wyniku internetowych przysiąg składanych przez ekstremistów 
islamskich, obiecujących jej zgładzenie – niektóre z gróźb zawierały 
informację, że przyszły zabójca dostał się już do Kanady81. 

Komentarz 

Kulisy sprawy Asi Bibi od aresztowania po azyl pokazują usieciowienie 
ryzyka destabilizacji społecznej według kryteriów religijnych. Decyzja 
premier May o odmowie azylu w obawie o bezpieczeństwo brytyjskich 
dyplomatów oraz samej Bibi to pośrednie przyznanie, że Wielka 
Brytanie nie jest krajem bezpiecznym dla osób uznanych przez 
społeczności islamskie za wrogów. Wiele państw Zachodu zaniedbuje 
jednak religijny aspekt bezpieczeństwa narodowego. W części państw 
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Europy, np. we Francji, zbieranie danych dotyczących wyznania 
religijnego czy pochodzenia etnicznego jest zabronione – włączając  
w to powszechny spis ludności. Ma to związek z traumą 
dwudziestowiecznego nazizmu oraz kolonializmu – dzięki danym 
wrażliwym ww. typu w Europie możliwa była wtedy dyskryminacja, 
segregacja i eksterminacja całych grup etnicznych82. W sytuacji braku 
informacji na ww. tematy w sferze publicznej szczątkowe dane 
dotyczące etniczności czy spraw wyznaniowych zbierają – często 
nieformalnie – służby takie jak policja. Rodzi to jednak publiczne 
oskarżenia o „profilowanie” – czyli domniemywanie przez służby 
konkretnych charakterystyk osób na podstawie ich założonej 
etniczności czy religii83. 

Wielka Brytania próbuje walczyć z ekstremizmem religijnym  
i ideologicznym, jednak nie zawsze skutecznie. Świadczy o tym fakt, że 
islamscy kaznodzieje pochwalający nie tylko karę śmierci dla Bibi, ale 
też zabójstwo jej obrońców, dopuszczani byli do publicznych wykładów 
w brytyjskich meczetach. Jednym z nich jest Muhammad Ramzan 
Sialvi, który całował zwłoki zabójcy obrońcy Bibi, a potem bez 
problemu dostał się do Wielkiej Brytanii i przemawiał do wiernych  
w meczecie w Luton84.  

Wygląda na to, że istotnym problemem wewnętrznym Wielkiej 
Brytanii jest nieskuteczność mapowania radykalizmu doktrynalnego; 
może to wynikać nie tylko z bariery kulturowej (nieznajomość obcych 
języków przez funkcjonariuszy państwowych), ale też istotnych braków 
wiedzy na tematy międzykulturowe i religijne. W marcu 2019 
pracownik społeczny Nathan Stevens nagłośnił ignorancję Home Office 
– jednostki ministerialnej odpowiedzialnej m.in. za migrację  
i bezpieczeństwo. Pracownik tej jednostki odmówił azylu konwertycie 
na chrześcijaństwo z Iranu, który był prześladowany oraz twierdził, że 
w odróżnieniu od islamu w jego kraju chrześcijaństwo jest religią 
pokoju. W toku argumentacji odmownej pracownik Home Office 
stwierdził, że skoro w biblijnej Księdze Apokalipsy pokazane są obrazy 
zniszczenia i przemocy, to chrześcijaństwo nie jest religią pokoju – co 
stanowi podstawę do odrzucenia wniosku85. 

W 65-milionowej Wielkiej Brytanii żyje 33 mln osób identyfikujących 
się, jako chrześcijanie, 23 mln osób deklarujących się jako niereligijne, 
a także ponad 3 mln muzułmanów86. Tymczasem Polska jest dziś 
krajem praktycznie monoreligijnym – spośród 38 mln Polaków, prawie 
34 mln uważa się za chrześcijan, głównie rzymskokatolickich, a ok.  
1 mln oficjalnie nie wyznaje żadnej religii87. Potencjał destabilizacji 
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poprzez erupcję inspirowanych z zewnątrz czy niekontrolowanych 
emocji religijnych jest więc w Polsce dużo mniejszy. Jednak biorąc pod 
uwagę ujemny przyrost naturalny w Polsce, racjonalne jest zakładanie 
konieczności selektywnego otwarcia się Polski na przybyszów 
odmiennych kulturowo oraz religijnie. Wydaje się, że wyznanie 
religijne (oraz jego powiązanie z konkretną etnicznością) grup 
społecznych oraz dystans kulturowy potencjalnych nowych 
przybyszów powinny być traktowane jako ważne czynniki 
bezpieczeństwa narodowego. Obecnie brakuje jednak zarówno 
danych, jak i narzędzi metodologicznych do prowadzenia takich analiz.  

Warto podkreślić, że w teorii możliwe jest stworzenie mierników 
dystansu kulturowego czy religijnego, które pozwolą na szacowanie 
potencjału integracyjnego migrantów w oparciu o wiedzę doktrynalną, 
historyczną oraz dane na temat interakcji między populacjami 
odmiennymi kulturowo, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej. 
Badania w tym zakresie mogą pozwolić na opracowanie efektywnych 
polityk publicznych służących integracji osób odmiennych kulturowo.  

Należy też pamiętać, że religie wyznawane przez obywateli danego 
kraju wpływają na poziom jego stabilności kulturowej oraz poziom 
bezpieczeństwa narodowego. Tym bardziej, że narracje religijne 
rozprzestrzeniane i stabilizowane na terenie kraju przy pomocy siatki 
świątyń oraz wspierających je instytucji mają wielki potencjał 
mobilizacyjny. Może on być wykorzystywany zarówno do stabilizacji, 
jak i destabilizacji kulturowej, społecznej oraz politycznej w Polsce. 

Prognoza i rekomendacje 

Przedstawiona sytuacja wskazuje na potrzebę ponownego publicznego 
przedyskutowania roli religii w społeczeństwie demokratycznym. 
Zwłaszcza, że w europejskiej sferze publicznej, która dotychczas dążyła 
do zapewnienia obywatelom równocześnie bezpieczeństwa oraz 
wolności zachodzi najwyraźniej istotna ewolucja paradygmatu 
myślenia. Stojąc w obliczu ryzyka eskalacji konfliktów o podłożu 
etnicznym czy religijnym, politycy zaczynają poszukiwać raczej 
równowagi między stabilnością społeczną, a gwarancjami tradycyjnych 
praw jednostki (takich jak prawa człowieka, w tym prawo do azylu).  

W najbliższych dekadach, ze względu na globalizację (i powodowane 
przez nią intensywne interakcje kultur oraz religii), coraz częściej na 
stabilność społeczną państw Unii Europejskiej będą wpływać 
wyznawane przez ich mieszkańców religie. W związku z tym Polska 
powinna zainwestować w stworzenie interdyscyplinarnych kadr 
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biegłych w takich dziedzinach jak psychologia międzykulturowa, 
religioznawstwo i bezpieczeństwo narodowe. [0/7] 

 

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba niezwłocznej 
reakcji i jakiego podmiotu 
publicznego? 

NIE 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Duża 

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… może 
istotnie wpłynąć na Polskę  

Długookresowo: powyżej 5 lat 
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Technologiczne wymiary wojen hybrydowych. Problem 
atrybucji, infrastruktura i wyzwania dla państw10 

RAPORT 

28 luty 2018 
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• Rekomendacje 

Streszczenie 

 Wojna hybrydowa jest pojęciem, które w istotnej części odnosi 
się do kwestii znanych, tj. prowadzenia operacji agresywnych, 
mających na celu osłabienie (a docelowo zniszczenie) przeciwnika, 
które cechują się jednoczesnym wykorzystywaniem 
zróżnicowanych instrumentów destrukcyjnego oddziaływania (np. 
dywersja ideologiczna, szpiegostwo, ataki terrorystyczne, akty 
sabotażu, prowokacje nadgraniczne itd.). 

 Specyfika wojen hybrydowych zmienia się jednak w kontekście 
gwałtownego i wielowymiarowego rozwoju technologicznego. 
Rozwój ten powoduje, że na dłuższą metę problematyczna staje 
się kwestia atrybucji, tj. przypisania działań do określonego 
podmiotu. 

 Przypadek Rosji pokazuje, że państwo, które nie jest obecnie  
w awangardzie rozwoju może skutecznie wykorzystywać 
nowoczesne technologie do prowadzenia wojen hybrydowych. 
Dzieje się tak, ponieważ technologie cyfrowe do swego działania 
potrzebują społecznie rozgałęzionej infrastruktury.  

 Niniejsze opracowanie proponuje nową konceptualizację 
specyfiki wojny hybrydowej, w której kontrola nad 
infrastrukturą jest kluczowa z perspektywy bezpieczeństwa 
państwa.  

 

                                                      
10  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 12, luty 2018.   
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Wstęp 

Polska, podobnie jak inne zinformatyzowane kraje, staje wobec 
istotnych zagrożeń związanych z gwałtownym rozwojem 
nowoczesnych technologii cyfrowych. Jedną z konsekwencji takiego 
rozwoju jest możliwość wykorzystania tych technologii jako oręża. Jest 
to tym bardziej istotne, że wiele z nowych, nie tworzonych na potrzeby 
wojska technologii ma podwójne (w istocie wielorakie) zastosowanie. 
Niniejsze opracowanie jest próbą wstępnego zmapowania zagrożeń  
z tym związanych.  

Istotne są tutaj dwa wymiary. Po pierwsze, tego, co najczęściej 
współcześnie łączone jest z wojną hybrydową w aspekcie 
technologicznym: walki informacyjnej, wykorzystania IT na potrzeby 
manipulacji, propagandy i dezinformacji (najlepiej opisane są 
współczesne przypadki działań rosyjskich w tym zakresie). Po drugie, 
wskazujemy, że analogiczne mechanizmy działają w kontekście innych 
technologii. Stale pojawiające się nowe rozwiązania w zakresie 
sztucznej inteligencji, technologii bio-, nano-, neuronauk i robotyki (np. 
mikrodrony) tworzą nowe rodzaje ryzyka – również w kontekście 
wojny hybrydowej. 

Przyjmujemy następujące tezy wyjściowe: 

 Nasycenie technologiami informacyjnymi współczesnych 
społeczeństw rozwiniętych (w tym Polski) nie ma 
odpowiedników w historii. Nastąpiła i następuje dalej tak 
istotna zmiana informacyjnego (komunikacyjnego) ekosystemu, 
że coraz trudniejsze staje się posiadanie adekwatnej 
świadomości sytuacyjnej – i to na wszystkich teatrach zdarzeń: 
od lokalnego do globalnego. 

 Novum polega m.in. na tym, że obecne systemy społeczne 
zdają się często premiować (nie tylko z powodów rynkowych) 
informacje pozorne, przekłamane lub fałszywe, nad 
przekazywaniem informacji prawdziwych. To samo dotyczy 
preferowania informacji jątrzących, rozdrażniających, 
prowokujących nad informacjami mogącymi służyć współpracy, 
integracji i spójności społecznej w ogóle. 

 Jednocześnie kontrola obiegu informacyjnego  
w społeczeństwach demokratycznych jest poważnie 
ograniczona – rozwój mediów społecznościowych sprawił, że 
dwudziestowieczne modele wpływu mediów na społeczeństwo 
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(w tym klasyczne modele propagandy), a z drugiej strony 
wpływu systemu prawnego na media wymagają istotnej 
korekty. 

 Stopniowy  charakter zmian (w skali codzienności, choć 
historycznie bezprecedensowo szybki), które niemal w cyklu 
24/7 oddziałują na nasze umysły oraz przyzwyczajenie się do 
faktu rzekomej nieuchronności tych zmian powodują, że 
prognozy ostrzegawcze wskazujące na niebezpieczne 
konsekwencje upowszechniania wielu z technologii często są 
traktowane jako jeszcze jeden element zgiełku informacyjnego. 

 Społeczeństwa nasycone mediami i technologiami (w tym 
cyfrowymi technologiami uzależniającymi88) pozostają 
naturalną przestrzenią walki o wpływy i potencjalną 
przestrzenią wojny. 

Wychodząc od powyższych założeń próbujemy: (1) pokazać 
specyficzne, związane z technologią, aspekty wojny hybrydowej, (2) 
zwrócić uwagę na znaczenie infrastruktury umożliwiającej płynne 
wchodzenie w tkankę społeczną innowacji technologicznych i zarazem 
prowadzenie działań wojennych na ich bazie89.  

Wojna hybrydowa w epoce nowych technologii 

Analitykom zdarza się nadal toczyć spór o to, czy poświęcanie  
w ostatnich latach coraz większej uwagi temu, co określane jest 
mianem wojen hybrydowych, jest w ogóle uzasadnione90. Dyskusja ta 
bardzo często toczona jest w kontekście rozmaitych działań Federacji 
Rosyjskiej, które określane są mianem „wojny informacyjnej”  
(w obiegu są też spokrewnione, choć nietożsame pojęcia jak „walka 
informacyjna”, „wojna sieciowa”, „zarządzanie refleksyjne”, 
„sterowanie refleksyjne” i inne) i stanowią istotną część wojny 
hybrydowej. Istnieje wiele opracowań pokazujących, na czym polega 
specyfika tego rodzaju działań91. Mają one miejsce w przestrzeni 
informacyjnej (zawierającej w sobie zarówno massmedia tradycyjne, 
jak i media społecznościowe), a „bronią” są rozmaite sposoby kontroli  
i wykorzystania informacji92. Należy podkreślić, że Rosja rozwija ten 
kierunek działania od wielu lat, nakładem poważnych sił i środków 
(tradycja takiego podejścia do sfery informacyjnej w Rosji jest wręcz 
wielowiekowa). 

Jeśli wojnę hybrydową będziemy definiowali jako prowadzenie 
operacji agresywnych, mających na celu osłabienie (a docelowo 
zniszczenie) przeciwnika, które cechuje się jednoczesnym 
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wykorzystywaniem zróżnicowanych instrumentów destrukcyjnego 
oddziaływania (np. dywersja ideologiczna, szpiegostwo, ataki 
terrorystyczne, akty sabotażu, prowokacje nadgraniczne itd.), to 
wydaje się, że tak rozumiane wojny hybrydowe nie są w dziejach 
ludzkich konfliktów istotnie nową jakością. Podobnie rozumiane 
złożone działania w istocie były już opisywane w pierwszym znanym 
podręczniku sztuki wojennej autorstwa Sun Tzu. 

Pojawiają się tutaj jednak pewne elementy nieoczywiste. Jeśli bowiem 
uwagę skupimy na tym, iż kluczową (być może konstytutywną) cechą 
wojny hybrydowej jest takie prowadzenie zróżnicowanych form 
aktywności, by ofiara tej agresji miała kłopot z ustaleniem, czy 
faktycznie owej agresji już została poddana, czy rzeczywiście 
naruszona została symboliczna czerwona linia, której przekroczenie 
wymaga jednoznacznej, często kosztownej dla zaatakowanego 
systemu, reakcji, to należy powiedzieć, iż rewolucja cyfrowa 
wytworzyła rzeczywiście nową jakość. 

Współczesne technologie cyfrowe spowodowały występowanie na 
masową skalę jednego z podstawowych dla cyberbezpieczeństwa 
wyzwań – problemu atrybucji, czyli powiązania czynu przestępczego 
(lub tylko naruszającego normy techniczne i/lub kulturowe, ale 
szkodliwego) z ustalonym w sposób niewątpliwy (tzn. dający się 
obronić przed niezależnym sądem) sprawcą. Kłopot z atrybucją jest 
przejawem znacznie szerszego, poważnego problemu: kłopotu  
z niepewnością oceny, z jaką sytuacją (czy stanowiącą zagrożenie 
bezpieczeństwa?) faktycznie mamy do czynienia. 

Powyższe oznacza, iż agresor, który wojnę hybrydową (rozumianą we 
wskazany sposób) zainicjował, posiada znaczącą przewagę poznawczą 
nad zaatakowanym. Ten drugi może nie mieć pewności przez kogo 
został zaatakowany, w jaki sposób, na ilu polach, czy i jak są one ze 
sobą powiązane, wreszcie, czy w ogóle został zaatakowany. Oznacza 
to, m.in. że podmiot poddany agresji tego typu nie wie,  
czy i które z jego systemów powinny przechodzić w stany alarmowe, 
czy i w jakich strefach należy przechodzić w tryby zarządzania 
kryzysowego, co i jak komunikować ludności. 

To przewaga poznawcza umożliwia wytworzenie niepewności, 
podtrzymywanie jej i zarządzanie tą niepewnością. W tym kontekście 
można zatem powiedzieć, że jedną z kluczowych faz wojny hybrydowej 
może być faza wytworzenia u przeciwnika poczucia braku posiadania 
elementarnej wiedzy na temat rzeczywistych warunków działania. 
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Mówiąc zaś dokładniej – czyli w kontekście wytworzonej przez nowe 
technologie (np. media społecznościowe) przestrzeni informacyjnej  
– w grę wchodzi wytworzenie, np. poprzez fale fake newsów, tylu 
dodatkowych rzeczywistości, iż przeciwnik nie będzie w stanie 
rozpoznać, które z owych światów faktycznie stanowią zagrożenie, na 
które trzeba (niezwłocznie?) reagować, które zaś można zignorować.  

Wytworzenie takiej utraty kontaktu z rzeczywistością może być 
kluczowe przed fazą przejścia do konfliktu jednoznacznie już 
kinetycznego, czyli do momentu, w którym atrybucja przestaje być 
czymś problematycznym (tzn. staje się oczywista). 

Problem atrybucji perspektywicznie odnosi się do wszelkiego rodzaju 
ataków z użyciem zaawansowanych technologii (a nie tylko ataków 
hakerskich czy informacyjnych). Sytuacja, w której w atakach nie będą 
uczestniczyli ludzie (a np. nieoznakowane, kierowane przez 
autonomiczne systemy sztucznej inteligencji mikrodrony) radykalnie 
komplikuje problem przypisania sprawstwa (przede wszystkim  
w kontekście politycznym). 

Można argumentować, że sytuacje takie znamy z wcześniejszych 
wojen. Czyż nie na tym m.in. polega „maskirowka”, będąca przecież 
nie tylko zamaskowaniem obecności swoich sił, co także tworzeniem 
artefaktów atrap czołgów, samolotów czy rakietowych silosów? Jednak 
w dobie rozwoju technologii cyfrowych odpowiedź brzmi: nie. Dziś 
technologie umożliwiają tworzenie mistyfikacji skierowanych nie do 
wywiadu i zwiadu wojskowego, ale bezpośrednio dosięgających 
milionów obywateli, ich świadomości i podświadomości, ich pragnień, 
lęków, urazów, nadziei. Technologie umożliwiające zniekształcanie 
rzeczywistości – w wymiarze informacyjnym – rozwijają się w takim 
tempie i są dostępne dla tak szerokiej gamy podmiotów także poza-
państwowych, że nastąpiło swoiste „oderwanie się” rozwoju tych 
technologii od naszych (ludzkich) zdolności rozumienia zmian, a zatem 
także ich kontrolowania lub tylko powściągania ich rozwoju93. 

Niemal każda aplikacja ściągnięta na smartfon lub tablet może stać się 
technologią podwójnego, tj. cywilnego i militarnego zastosowania. Już 
kilka lat temu powstał raport mówiący o „weaponizacji” informacji 
przez Rosję94. A zatem – co również jest zupełnie nową sytuacją  
– można postawić tezę, że to cywilny (biznesowy) sektor IT w coraz 
większym stopniu wymyśla, finansuje i wprowadza na rynek 
technologie, które następnie są wykorzystywane do prowadzenia 
działań, jakie można określić mianem walki informacyjnej czy też 
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szerzej: wojny hybrydowej. Dobrym przykładem mogą być startupy 
technologiczne. Są to miejsca, w których tworzone są nowe 
technologie – przede wszystkim mające odnieść sukces rynkowy.  
Natomiast, co istotne, bardzo trudno jest szacować ryzyko związane  
z ich działalnością. Nie wiemy, jakie dokładnie technologie powstaną  
i czy odniosą sukces. Jeśli na startupy spojrzymy z perspektywy 
biznesowej, to tworzą one wartość dodaną do gospodarki, co należy 
docenić. Jeśli natomiast spojrzymy z perspektywy bezpieczeństwa  
– niektóre z nich mogą być miejscem tworzenia potencjalnej broni do 
wykorzystania w wojnie hybrydowej (niezależnie, a niekiedy nawet 
wbrew intencjom twórców danych innowacji). Nie jest to oczywiście 
argument przeciwko startupom, ale próba zwrócenia uwagi na 
monitorowanie kolejnych innowacji technologicznych z perspektywy 
bezpieczeństwa. 

Liczne ataki na infrastrukturę krytyczną takich krajów jak np. Wielka 
Brytania czy Ukraina interpretowane są niekiedy jako działania 
rozpoznawcze, ataki testujące słabe punkty, zmasowany atak na które 
mógłby sparaliżować życie w danym kraju, a przez to zagrozić także 
systemowi władzy. Ale – jak pokazała, coraz lepiej udokumentowana, 
ingerencja Rosji w amerykańskie wybory prezydenckie w roku 201695  
– udostępnione do nieodpłatnego użytku na całym świecie media 
społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram itd.) stały się żywiołem 
z jednej strony destrukcyjnym dla tradycyjnych form organizacji życia 
społecznego, stymulującym m.in. przez bańki informacyjne 
hiperindywidualizm, z drugiej zaś polem testowania nowych 
technologii, takich np. jak mikrotargeting96, umożliwiających 
manipulacje jednostkami w krótkim czasie na masową skalę.  

Dlatego też bardzo poważnie – także z punktu widzenia tradycyjnie 
pojmowanego bezpieczeństwa narodowego – nalezy potraktować 
przestrogę infokalipsy (infocalypse97), a zatem sytuacji, w której 
manipulacja informacją (i wojna informacyjna) będzie zarządzana 
przez prowadzące działania ofensywne systemy sztucznej inteligencji. 

Przypadek Rosji: problem złożoności działań 

Analiza zjawiska wojny hybrydowej z perspektywy technologicznej 
rodzi jeszcze jeden problem. Zejdźmy na poziom empiryczny dotyczący 
przypadku Rosji: otóż kiedy próbujemy rozważać rozmaite działania 
Federacji Rosyjskiej, szybko dostrzeżemy, że mamy do czynienia  
z kompleksem działań złożonych i wielowymiarowych, wielokrotnie 
opisywanych, ale zarazem trudnych do uchwycenia jako całość.  
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Nie jest to stwierdzenie oryginalne: prawie każde opracowanie na ten 
temat zawiera w sobie wskazanie tej specyficznej cechy. W praktyce, 
koncepcje poszczególnych autorów zajmujących się tą problematyką  
i próbujących uchwycić istotę działań rosyjskich są nader różne. 
Wymieńmy kilka z nich: (1) pokazywanie długiej tradycji tego typu 
działań w Rosji, (2) wskazywanie wielości i różnorodności podmiotów 
zaangażowanych w takie działania, (3) skupienie się na właściwym 
zdefiniowaniu problemu (przy jednoczesnym wskazywaniu, że 
stosowanie pojęć zachodnich jest mylące), (4) analizowanie obecnej 
doktryny wojennej Rosji. Wśród analityków i publicystów zasadniczo 
panuje zgoda co do znacznej efektywności działań Rosjan, ale 
jednocześnie efektywność tę trudno zmierzyć. Jest ona raczej związana  
z przeświadczeniem, że pewne typy działań powodują chaos  
i wywierają negatywne skutki. 

Inaczej rzecz ujmując, opisanie wojny hybrydowej wychodzące poza 
pogłębione studium przypadku stanowi problem, nie tyle z powodu 
braku danych, ale raczej z powodu trudności z uchwyceniem, z czym 
faktycznie mamy do czynienia. Przytoczmy cytat jednego z ekspertów 
zajmującego się walką informacyjną: 

„Fałszywe informacje to tylko jeden z instrumentów 
propagandowych. Znacznie częściej propaganda polega 
na wykorzystywaniu prawdziwych historii, a następnie ich 
specyficznym przedstawieniu (….). Wpływ fałszywych 
informacji nie odnosi się jedynie do Rosji. To kwestia bardziej 
ogólna dotycząca propagandy w XXI w. A my rozmawiamy 
o narzędziach, jakimi dysponuje Rosja. Wśród nich fałszywe 
informacje mają mniejsze znaczenie niż inne instrumenty. 
Na działania Kremla trzeba patrzeć całościowo: to mieszanka 
dezinformacji, wpływu pieniędzy, ataków hakerskich 
i koneksji politycznych. Musimy mieć na uwadze szerokie 
cele, a nie koncentrować się na każdej zmyślonej historii 
wrzuconej do debaty publicznej.”98 

Podobnych wypowiedzi można wskazać dużo więcej. Innymi słowy, 
osoby zajmujące się tą tematyką wiedzą, że element informacyjny jest 
częścią czegoś większego. To prowadzi nas do pewnego paradoksu: 
kiedy na wojnę hybrydową patrzymy jako na zbiór poszczególnych 
działań i analizujemy je osobno – umyka nam całość.  
Kiedy próbujemy się posłużyć jakimś ujęciem całościowym, zasadniczo 
okazuje się ono nieadekwatne. Innymi słowy, wiemy np., że osobne 
diagnozowanie zagrożeń technologicznych (cyberataki) oraz 
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informacyjnych (propaganda, perswazja) jest błędem (tym bardziej, że 
cyberataki mogą nie mieć na celu wyrządzenia szkód materialnych,  
a mogą być jedynie narzędziem wywołania paniki w społeczeństwie 
lub stworzenia wrażenia niekompetencji władz). Ale zarazem z tej 
wiedzy niewiele wynika. Po części problem ten bierze się z tego, że 
pomijany jest element kluczowy dla wykorzystania nowoczesnych 
technologii w wojnach hybrydowych – a mianowicie infrastruktura. 

Infrastruktura a skuteczność technologii 

Aby uchwycić znaczenie infrastruktury dla ekspansji nowych 
technologii, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
potrzebne jest pewne przesterowanie myślenia. Bardzo często 
„wyjaśnienia” sukcesu nowych technologii (np. popularności aplikacji 
na smartfony) pomijają, że wymagał on rozbudowanej infrastruktury.  
Same technologie są w stanie głęboko penetrować społeczeństwo i je 
przekształcać dopiero, gdy osiągną pewien poziom standaryzacji 
umożliwiający umasowienie. Zapomina się też często, że 
upowszechniają się nie tyle radykalnie nowe technologie, co złożenia 
kilku pomniejszych, standardowych rozwiązań99. Myślenie  
o odnoszącej sukces technologii jako odrębnej całości działającej  
w oderwaniu od infrastruktury określmy jako efekt Trex. Chodzi  
o fikcyjną technologię transportu eksplozji, którą Stanisław Lem 
opisuje w książce „Głos Pana”. Bohaterowie książki obawiają się,  
że podczas swoich badań odkryli zjawisko dające łatwo przekształcić 
się w broń ostateczną, a ich obawy związane są nie tylko z niewielkim 
kosztem wywołania efektu niszczycielskiego, ale i faktem, że sam  
w sobie jest on systemem transportu broni. Myślenie o technologiach 
jako czymś na kształt Trex to nic innego jak pomijanie faktu, że 
wynalazek, zanim stanie się innowacją, musi zostać „uproduktowiony” 
(productization) lub w jakiś inny sposób „uzbrojony” (weaponized). 
Dodajmy, że najczęściej są to czaso- i zasobochłonne procesy, których 
powodzenie nie jest pewne. Przykładem może być długa droga, jaką 
przeszła reakcja jądrowa, zanim znalazła zastosowanie w energetyce  
i uzbrojeniu. Za umowny początek tej drogi można uznać pierwszy 
reaktor autorstwa zespołu Enrico Fermiego oraz Leó Szilárda: była to 
pewna ilość kostek uranowych i grafitowych ułożona w stertę, którą 
nazwano Chicago Pile-1. Stos wygenerował zaledwie pół wata energii, 
podczas gdy dzisiejsze reaktory jądrowe produkują do 10 miliardów 
razy więcej: jego celem było jedynie dowiedzenie poprawności 
koncepcji.  
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Początkowo spodziewano się, że przejście do stworzenia broni będzie 
zadaniem prostym: powołano do tego zespół liczący kilkanaście osób. 
Okazało się to niewystarczające, a zespół rozrósł się do około trzech 
tysięcy badaczy100. Gdy technologia została już domknięta (co przy 
ogromnych nakładach trwało i tak kilka lat), przejście do jej licznych 
aplikacji nie stanowiło już problemu: samym ich twórcom wydawały 
się one oczywiste. Bomba atomowa istotnie wpłynęła na losy świata 
po II wojnie światowej (i specyfikę zimnej wojny). Niemniej sama 
bomba była niewystarczająca, by ustaliła się doktryna MAD (Mutual 
Assured Destruction – wzajemnie zagwarantowane zniszczenie). 
Równie istotne były systemy przenoszenia wybuchowego na duże 
odległości, w tym systemy pocisków balistycznych (technologie 
odrzutowe, aeordynamika, systemy nawigacji i naprowadzania, 
wyrzutnie rakiet, okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków  
z głowicami jądrowymi etc.).  

Gdyby istniały rzeczywiste odpowiedniki Trexu, prowadzony pod 
kątem bezpieczeństwa monitoring technologii skazany byłby na 
porażkę: nowa technologia pojawiałaby się praktycznie znikąd, 
wprowadzając jednocześnie ogromne, trudne do zignorowania zmiany. 
Pragmatyzm każe skupić się na technologiach, których 
upowszechnienie da się przewidzieć. Przyjąć można, że radykalnie 
odmienna technologia wymaga wytworzenia zupełnie nowej 
infrastruktury technologiczno-społecznej lub gruntownej przebudowy 
już istniejącej. Wiele innowacji wydaje się zaskakujących dlatego, że 
zapomina się o procesie budowania sieci elementów tworzących 
infrastrukturę. Wydaje się, że osobiste, łatwe w obsłudze aparaty 
fotograficzne upowszechniły się z dnia na dzień, w praktyce jednak 
konieczne było wybudowanie całej sieci punktów wywołujących filmy. 
Punkty te zniknęły w ciągu kilku lat, ale poprzedzone było to 
upowszechnieniem się komputerów osobistych, na których można 
było odtwarzać i edytować zdjęcia zapisane na kartach pamięci. 
Technologią, która dziś wydaje się pojawiać znikąd, są autonomiczne 
samochody. Jednak innowacja ta nie powinna być zaskoczeniem dla 
nikogo, kto monitorował wysiłek wkładany przez Google w stworzenie 
systemu map. Być może Waymo – autonomiczny samochód 
projektowany przez spółkę zależną od Alphabet Inc. (holding będący 
właścicielem Google’a) – nie zdominuje rynku, ale Google będzie przez 
długi czas dysponowało cyfrową infrastrukturą umożliwiającą 
autonomicznym autom bezproblemową nawigację. 
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Infrastruktura a rosyjskie wojny hybrydowe 

Przejdźmy ponownie do wojny hybrydowej (i wojny informacyjnej). 
Otóż przypadek działań Federacji Rosyjskiej pokazuje właśnie kluczowe 
znaczenie infrastruktury. Sukcesy rosyjskie w tym zakresie nie wynikają 
z przewagi technologicznej Rosji lub stosowania jakichś bardzo 
wyrafinowanych i unikatowych rozwiązań. Wręcz przeciwnie: działania 
rosyjskie wykorzystują w znacznym stopniu infrastrukturę świata 
Zachodu (przestrzeń Internetu, mediów społecznościowych  
i tradycyjnych; usieciowienie i informatyzację instytucji państwowych, 
w tym infrastruktury krytycznej), inne zachodnie rozwiązania 
technologiczne, wreszcie kulturę wolności słowa. Innymi słowy: 
Zachód zbudował przestrzeń (infrastrukturę), która stanowi wyjątkowo 
podatne pole do prowadzenia wojny hybrydowej. Z drugiej strony 
państwa nie-demokratyczne, które dokonują masowej informatyzacji 
(Chiny, Rosja, Iran), zdają sobie sprawę ze znaczenia kontroli nad 
infrastrukturą. Próbując uniezależnić się od infrastruktury Zachodu, 
tworzą własne odpowiedniki rozmaitych technologii (wyszukiwarek, 
aplikacji, mediów społecznościowych itp.), w ten sposób ograniczając 
efektywność działań przychodzących z zewnątrz. 

Jakie są konsekwencje takiego ujęcia? Kluczowa jest kwestia 
konsekwencji praktycznych. Prowadzenie wojny hybrydowej  
w wymiarze technologicznym związane jest z potrzebą infrastruktury. 
Metaforycznie rzecz ujmując: żeby pociąg mógł jechać, potrzebne są 
tory. Jeśli rozmontujemy tory (albo zmienimy ich rozstaw), pociąg nie 
pojedzie. Innymi słowy, jeśli proponowane ujęcie jest poprawne, to 
przeciwdziałanie atakom hybrydowym (w wymiarze informacyjnym) 
zorientowane na działania czysto propagandowe nie ma większego 
znaczenia. Abstrahując od problemu atrybucji, można nawet 
powiedzieć, że wzmacniany jest w ten sposób stan niepewności  
i poczucie chaosu informacyjnego. Każde prostowanie fałszywej 
informacji mnoży bowiem ilość informacji, czyli wzmaga przeciążenie 
informacyjne. Ujmując rzecz lapidarnie: czym więcej jest instytucji 
zajmujących się demaskacją fake news, tym większy chaos 
informacyjny.  

Z drugiej strony, co oczywiste – brak takich instytucji pozostawia pole 
dla wojny hybrydowej. Przy proponowanym podejściu do sprawy 
pojawia się jednak problem zmiany tych elementów infrastruktury, 
które ułatwiają prowadzenie wojen hybrydowych. Pomysł ten oznacza 
jednak konieczność renegocjacji warunków funkcjonowania 
rozmaitych typów instytucji społecznych Zachodu (przykładowo:  
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Jak powinny funkcjonować Internet i media społecznościowe?), a więc 
jest to de facto wejście w jakiś rodzaj konfliktu z istniejącym 
wolnościowym (liberalnym) systemem wartości. 

Wnioski 

1. Szybko rozwijające się technologie istotnie zmieniają 
warunki przebiegu procesów politycznych, gospodarczych  
i kulturowych – ignorowanie roli technologii grozi 
nieskutecznością podstawowych procesów regulacyjnych,  
w tym tych, za które bezpośrednio odpowiedzialne jest 
polityczne kierownictwo państwa. 

2. Dynamika zmiany technologicznej coraz bardziej będzie 
wpływać na instrumenty politycznego oddziaływania, na 
wszystkie sfery życia społecznego, w tym na możliwości 
regulowania samej tej zmiany technologicznej za pomocą 
instrumentów politycznych, prawnych i kulturowych. 

3. W przewidywalnej przyszłości (rzędu 10-30 lat) podstawowe 
procesy przemian cywilizacyjnych i możliwości 
oddziaływania na nie, będą uzależnione od dwóch 
kluczowych trendów: cyfryzacji i automatyzacji. Krajom 
które nie będą przynajmniej niektórych z tych procesów 
aktywnie współtworzyły, grożą różne (w tym całkowicie dziś 
nieprzewidywalne) sytuacje dominacji quasi-kolonialnej. 

4. Czym więcej nowych technologii informacyjnych, tym więcej 
warstw infrastruktury umożliwiającej prowadzenie wojen 
informacyjnych. Utrzymanie się tempa rozwoju nowych 
technologii z ostatnich kilku dekad może prowadzić do tzw. 
przejść fazowych (skokowego wyłaniania się nowych typów 
zjawisk); jednym z następstw tych przejść będzie utrata 
przez kierownictwa wielu państw, podmiotów 
gospodarczych oraz społeczeństwo obywatelskie kontaktu  
z horyzontem kluczowych zdarzeń. 

5. Możliwość kontroli infrastruktury (a zatem swoista 
suwerenność cyfrowa) staje się koniecznością dla stabilnego 
funkcjonowania państwa. 
 

W związku z powyższym, w przypadku państwa polskiego rysują się 
dwie główne możliwości. Po pierwsze, państwo może być zasadniczo 
reaktywne, tzn. odnosić się do zmian i ich konsekwencji, wtedy gdy są 
już wyraźne i często formalnie zinstytucjonalizowane. To oznacza 
jednak, że zawsze będziemy kilka kroków za rozwojem 
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technologicznym i utrwalimy swój gospodarczy i polityczny status 
półperyferyjny. Instytucje państwa muszą w takim wypadku 
dostosowywać się do nowych reguł gry (m.in. korzystać z technologii  
i infrastruktury opracowanej i dostarczanej przez podmioty 
zewnętrzne). Zwiększa się zarazem podatność państwa na ataki 
hybrydowe. Po drugie, państwo może przygotowywać się na 
nadchodzące zmiany z wyprzedzeniem, samemu inicjując jedne z nich, 
a blokując inne. 
 
Rekomendacje 
  

 Potrzebne jest wzmacnianie kontroli państwa nad szeroko 
rozumianą infrastrukturą, umożliwiającą działanie nowych 
technologii. Pozostawienie jej wyłącznie siłom rynku sprawi, że 
będzie to idealne pole do prowadzenia wojen 
hybrydowych/informacyjnych przeciwko Polsce. 

 Należy przeprowadzić analizy i symulacje biznesowe o dużej 
skali, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakich 
sektorach stać nas na stworzenie własnych platform 
stanowiących podłoże Internetu Rzeczy, a w jakich obszarach 
powinniśmy aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych 
projektach mających na celu stworzenie takich platform. Jest to 
kwestia o znaczeniu krytycznym zwłaszcza w kontekście 
implementacji sieci 5G. 

 Ochronę prywatności danych dotyczących obywateli należy 
traktować nie tylko jako zagadnienie z zakresu praw człowieka  
i zagrożeń ich nadużyć, ale także jako coraz bardziej pilną 
kwestię bezpieczeństwa narodowego. 

 Instytucje (w tym wojskowe) zajmujące się bezpieczeństwem 
cyfrowym, cyberwojną itd. powinny orientować się na bardzo 
szerokie spektrum działań. Między innymi, wszelkie wchodzące 
na rynek technologie powinny być analizowane pod kątem 
możliwości ich wykorzystania militarnego. [8/7/2] 

                                                      
88 A. Alter, Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping 

Us Hooked, 2017 Penguin Press; C. Tossell, i P. Kortum, C. Shepard, A. Rahmati, L. 
Zhong, Exploring smartphone addiction: Insights from long-term telemetric 
behavioral measures, „International Journal of Interactive Mobile Technologie” 
nr 9(2), s. 37-43. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

76 
 

                                                                                                                               
89 W raporcie nie omawiamy specyfiki funkcjonowania mediów społecznościowych 

w kontekście walki informacyjnej i wojny hybrydowej. Problematyka ta stanie się 
przedmiotem odrębnego opracowania. 

90 Np. D. Van Puyveld, Hybrid war – does it even exist?, „NATO Review Magazine”, 
2015, https://www.nato.int/docu/review/2015/Also-in-2015/hybrid-modern-
future-warfare-russia-ukraine/EN/. 

91  Np. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, 
Wydawnictwo Arcana, Kraków 2017; NATO Stratcom Centre of Excellence, 
Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia, 2016, 
https://www.stratcomcoe.org/internet-trolling-hybrid-warfare-tool-case-latvia-0; 
U. Franke, War by non-military means: Understanding Russian information 
warfare, 2015, http://johnhelmer.net/wp-content/uploads/2015/09/Sweden-
FOI-Mar-2015-War-by-non-military-means.pdf; J. Darczewska, Anatomia 
rosyjskiej wojny informacyjnej: Operacja krymska – studium przypadku, „Punkt 
widzenia” nr 42, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2014, 
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informa
cyjnej.pdf; J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach: wojna informacyjna w 
świetle doktryny wojennej Rosji, „Punkt widzenia” nr 50, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Warszawa 2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-
widzenia/2015-05-19/diabel-tkwi-w-szczegolach-wojna-informacyjna-w-swietle-
doktryny; J. Darczewska, Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe 
wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015 (Wojna hybrydowa 
– wydanie specjalne), s. 59-73, 
http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-
4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html; J. 
Darczewska, P. Żochnowski, Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, „Punkt 
widzenia” nr 64, Warszawa 2017, 
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_64_pl_srodki_aktywne_net.pdf;  
K. Giles, Handbook of Russian Information Warfare, Rome: NATO Defense College 
„NDC Fellowship Monograph Series”, Fellowship Monograph 9, 2016, 
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=995; M. Wojnowski, 
‘Zarządzanie refleksyjne’ jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-
psychologicznych w XXI w., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 
12, s. 11-36, http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-
bezpieczenstwa-3/1180,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-12-7-
2015.html [odczyt: 26.02.2018]. 

92  W syntetycznym ujęciu Jolanty Darczewskiej, rekonstruującej rosyjskie ujęcia 
tego fenomenu, wojna informacyjna to „oddziaływanie na masową świadomość 
w międzypaństwowej rywalizacji systemów cywilizacyjnych w przestrzeni 
informacyjnej, wykorzystujące szczególne sposoby kontroli nad zasobami 
informacyjnymi, a używane w charakterze ‘broni informacyjnej’”, cyt. za  
J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej…, s. 12. 

93  C. Warzel, He Predicted The 2016 Fake News Crisis. Now He's Worried About An 
Information Apocalypse, 2018, https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-
terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62 [odczyt: 
26.02.2018]. 

http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-3/1180,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-12-7-2015.html
http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-3/1180,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-12-7-2015.html
http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-3/1180,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-12-7-2015.html
https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62
https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

77 
 

                                                                                                                               
94  P. Pomerantsev, M. Weiss, The Menace of Unreality: How the Kremlin 

Weaponizes Information, Culture, and Money, https://www.ned.org/the-menace-
of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information/ [odczyt: 26.02.2018]. 

95  US. Department of Homeland Security, National Cybersecurity and 
Communications Integration Center, Enhanced Analysis of GRIZZLY STEPPE 
Activity, 10.02.2017, https://www.us-
cert.gov/sites/default/files/publications/AR-17-
20045_Enhanced_Analysis_of_GRIZZLY_STEPPE_Activity.pdf [odczyt: 
26.02.2018]; Grand Jury Indicts Thirteen Russian Individuals and Three Russian 
Companies for Scheme to Interfere in the United States Political System, 
16.02.2018, https://www.justice.gov/opa/pr/grand-jury-indicts-thirteen-russian-
individuals-and-three-russian-companies-scheme-interfere [odczyt: 26.02.2018], 
treść aktu oskarżenia: https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/1035562/download [odczyt: 26.02.2018]. 

96  S. C. Matz, M. Kosinski, G. Nave, and D. J. Stillwell, Psychological targeting as an 
effective approach to digital mass persuasion, „Proceedings of the National 
Academy of Sciences” (PNAS), 2017, 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1710966114 [odczyt: 26.02.2018]. 

97  C. Warzel, He Predicted The 2016 Fake News Crisis. Now He's Worried About An 
Information Apocalypse, 2018, https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-
terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62 [odczyt: 
26.02.2018]. 

98 Nie tylko „fake news”, czyli jak się buduje rosyjskie wpływy. Z Peterem 
Pomerancewem rozmawia Łukasz Pawłowski, „Kultura Liberalna” nr 423(7/2017), 
kulturaliberalna.pl/2017/02/14/pomerancew-wywiad-rosja-wojna-informacyjna/ 
[odczyt: 26.02.2018]. 

99  C. M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause 
Great Firms to Fail, Boston: Harvard Business School Press, 2007. 

100 N. Rall Denise, The House that Dick Built. Constructing the Team that Built the 
Bomb, „Social Studies of Science” nr 36(6), 2006, s. 943-957. 

https://www.ned.org/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information/
https://www.ned.org/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information/
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/AR-17-20045_Enhanced_Analysis_of_GRIZZLY_STEPPE_Activity.pdf
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/AR-17-20045_Enhanced_Analysis_of_GRIZZLY_STEPPE_Activity.pdf
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/AR-17-20045_Enhanced_Analysis_of_GRIZZLY_STEPPE_Activity.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/grand-jury-indicts-thirteen-russian-individuals-and-three-russian-companies-scheme-interfere
https://www.justice.gov/opa/pr/grand-jury-indicts-thirteen-russian-individuals-and-three-russian-companies-scheme-interfere
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1035562/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1035562/download
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1710966114
https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62
https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/the-terrifying-future-of-fake-news?utm_term=.vilpa3prY#.xuVEYjE62


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

78 
 

Nasilający się trend wprowadzenia ograniczeń 
etycznych i prawnych w rozwoju sztucznej inteligencji11 

KOMUNIKAT  

24 lutego 2019. W ostatnim czasie pojawiają się coraz częstsze głosy 
dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu 
algorytmów sztucznej inteligencji. Istotna jest w tym wypadku np. 
wzmożona aktywność podmiotów prywatnych. Można mówić  
o trendzie, który znacząco nasila się wraz z postępem prac nad 
sztuczną inteligencją i wdrażaniem jej w nowe obszary życia. 

Spośród głosów pojawiających się w ostatnim czasie dotyczących 
wprowadzania ewentualnych ograniczeń dla rozwiązań opartych  
o algorytmy sztucznej inteligencji warto wskazać wezwanie  
amerykańskich badaczy związanych z Human Rights Watch (HRW) do 
zakazania rozwoju broni, która kontrolowana będzie przez sztuczną 
inteligencję101. Wskazują oni, że tego rodzaju broń może działać  
w nieprzewidywalny dla człowieka sposób i w konsekwencji narażać 
życie niewinnych ludzi. Jako istotne zagrożenie wskazują również brak 
możliwego do przewidzenia poziomu konsekwencji ewentualnych 
błędów w wykorzystaniu tego rodzaju broni. Najistotniejszym 
wyzwaniem według badaczy z HRW w omawianym zakresie jest 
ułomność sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu obrazów oraz,  
w związku z tym, dokonywania oceny sytuacji na polu bitwy. 

Głośną dyskusję wywołała także decyzja firmy OpenAI  
o nieudostępnieniu wypracowanej przez siebie przełomowej 
technologii do tworzenia tekstu – GPT-2102. Badacze uznali,  
że algorytm ten jest tak skuteczny, że może stanowić istotne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa poprzez umożliwienie tworzenia 
wprowadzających w błąd artykułów (fake news), które są spójne  
z wybraną narracją. W związku z tym, w obawie o możliwe daleko 
idące konsekwencje etyczne i prawne, do czasu ponownego 
sprawdzenia algorytmu, pełna jego wersja została utajniona103. 

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia dyskusji o regulacjach 
prawnych i etycznych dotyczących sztucznej inteligencji jest również 
wydanie przez brytyjskie ministerstwo zdrowia uaktualnionej wersji 
kodeksu postępowania dotyczącego wykorzystania sztucznej 
inteligencji w medycynie oraz technologii opartych na przetwarzaniu 
danych104. Do naczelnych zasad należą m.in. używanie danych zgodnie 

                                                      
11  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 23, luty 2019.   
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z obowiązującymi regulacjami, zapewnienie transparentności odnośnie 
ograniczeń technologicznych jak również zapewnienie analizy 
tworzonych rozwiązań pod kątem zasad etycznych. Należy zauważyć, 
że podobne działania zostały wykonane również  
w grudniu 2018 roku przez grupę roboczą Komisji Europejskiej, która 
opublikowała projekt kodeksu etycznego dotyczącego sztucznej 
inteligencji105. Powyższe działania wskazują na trend zmierzający do 
wprowadzenia regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. 

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na działalność wpływowych 
podmiotów prywatnych, których wzmożona aktywność w obszarach 
związanych z wprowadzaniem ograniczeń prawnych i etycznych dla 
technologii opartych o sztuczną inteligencję staje się coraz bardziej 
zauważalna. W pierwszej kolejności należy wskazać działania 
Facebooka, który przekazał dotację 7,5 mln dolarów na rzecz 
tworzącego się właśnie na Politechnice Monachijskiej instytutu 
zajmującego się zagadnieniami etycznymi związanymi z omawianą 
technologią. Politechnika ta jest jedną z najważniejszych europejskich 
uczelni technicznych zajmujących się sztuczną inteligencją106. Inną 
metodą wpływania na przyszłe regulacje prawne dotyczące sztucznej 
inteligencji może być tworzenie darmowych projektów branżowych 
dokumentów prawnych możliwych do wykorzystania przez podmioty 
trzecie. W tym miejscu istotną rolę odgrywają takie firmy jak Google, 
IBM i Microsoft, które wspólnymi siłami stworzyły własne wzory 
licencji dotyczące oprogramowania opartego o sztuczną 
inteligencję107. 

Tego typu działania gigantów technologicznych, którzy sami są 
głównymi graczami w tworzeniu oraz inwestowaniu w sztuczną 
inteligencję, mogą być sygnałem chęci wpływu na przyszły kształt 
regulacji prawnych i etycznych dotyczących sztucznej inteligencji 
poprzez: 

1. opłacanie badań naukowych na temat przyszłych regulacji 
prawnych w tym zakresie w Unii Europejskiej (a więc także  
i w Polsce); 

2. tworzenie własnych dokumentów prawnych oraz branżowych 
kodeksów dobrych praktyk w celu stworzenia korzystnego 
punktu wyjścia do dalszej dyskusji nad wprowadzeniem 
ewentualnych ograniczeń. 

Należy zauważyć, że tego rodzaju aktywność jest zazwyczaj przejawem 
budowy przewagi konkurencyjnej (z pozycji siły strukturalno-prawnej) 
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na tworzącym się nowym rynku – w tym przypadku rynku związanym 
ze sztuczną inteligencją. Biorąc pod uwagę ilość możliwych zastosowań 
tej technologii w codziennym życiu, budowa tego typu przewagi może 
pozwolić na większy niż do tej pory wpływ na codzienne życie 
społeczeństwa oraz bezpieczeństwo poszczególnych państw. [1/3]

                                                      
101  P. Ghosh, Call to ban killer robots in wars, BBC, 15.02.2019, 

https://www.bbc.com/news/science-environment-47259889 [odczyt: 
15.02.2019]. 

102  J. Vincent, OpenAI’s new multitalented AI writes, translates, and slanders.  
A step forward in AI text-generation that also spells trouble, 14.02.2019, „The 
Verge”, https://www.theverge.com/2019/2/14/18224704/ai-machine-learning-
language-models-read-write-openai-gpt2 [odczyt: 14.02.2019]. 

103  Z. Whittaker, OpenAI built a text generator so good, it’s considered too 
dangerous to release, „TechCrunch”, 
https://techcrunch.com/2019/02/17/openai-text-generator-dangerous/ 
[odczyt: 18.02.2019]. 

104  H. Crouch, Ten principles of NHS AI code of conduct published, Digitalhealth.net, 
21.02.2019, https://www.digitalhealth.net/2019/02/nhs-ai-code-of-conduct-
ten-principles/ [odczyt: 24.02.2019]. 

105  Oryginalne brzmienie projektu kodeksu etycznego: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_draft_ethics_guid
elines_18_december.pdf [odczyt: 18.12.2018]. 

106  S. Shead, Facebook backs university AI ethics institute with $7.5 million, 
„Forbes”, 20.01.2019, 
https://www.forbes.com/sites/samshead/2019/01/20/facebook-backs-
university-ai-ethics-institute-with-7-5-million/#1e43b1411508 [odczyt: 
20.01.2019]. 

107  K. Johnson, RAIL debuts license agreements for the responsible use of AI, 
„Venture Beat”, 11.02.2019, https://venturebeat.com/2019/02/11/rail-debuts-
license-agreements-for-the-responsible-use-of-ai/ [odczyt: 11.02.2019]. 
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Sztuczna inteligencja – wyzwanie dla polityki  
publicznej RP12 

RAPORT 

Główne tezy 

 W coraz większej liczbie państw uświadamiana jest potrzeba 
wypracowania i wcielenia w życie polityki publicznej dotyczącej 
sztucznej inteligencji (dalej: AI). AI zaczyna być traktowana jako 
czynnik zmian nowego typu, który najprawdopodobniej 
wygeneruje głębokie zmiany społeczne, w tym geopolityczne, 
których nie sposób obecnie przewidzieć. 

 Mimo poważnych obaw co do zagrożeń związanych z AI, kraje 
rozwinięte decydują się na poświęcanie coraz większych 
środków na badania i rozwój w tym zakresie. 

 Aktywność danego kraju na polu badań i zastosowań AI może 
definitywnie przesądzić o jego miejscu na arenie 
międzynarodowej.  

 Należy przyjąć, że bez własnych (co oznacza: także 
opracowanych wspólnie z sojusznikami, np. z rejonu Trójmorza) 
technologii AI Polska gospodarka nie będzie w stanie utrzymać 
zdolności konkurencyjnych w wymianie międzynarodowej,  
a polskie państwo nie będzie potrafiło zadbać  
o bezpieczeństwo narodowe. 

Wprowadzenie 

W ostatnim okresie coraz więcej krajów wypracowuje polityki 
państwowe w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Bezpośrednim 
impulsem do sporządzenia niniejszego opracowania jest ogłoszenie 
pod koniec marca 2018 przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona 
decyzji, że Francja do końca jego kadencji prezydenckiej (rok 2022) 
zainwestuje prawie 1,5 mld euro w badania nad AI jako część strategii 
przyśpieszenia innowacji108. 

Ogłoszenie tej decyzji wiązało się z prezentacją raportu 
przygotowanego pod kierownictwem wybitnego matematyka i członka 
francuskiego parlamentu Cedrica Villaniego109. Jednocześnie Macron 
udzielił obszernego wywiadu renomowanemu czasopismu 
branżowemu Wired110, który to wywiad ukazuje, że problematykę AI 
prezydent Francji ma głęboko przemyślaną, prezentując ogląd spraw 

                                                      
12  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 14, kwiecień 2018.   
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dalece wykraczający poza standardową narrację polityczną. Ogłaszając 
decyzję, Macron podkreślił potrzebę zbudowania we Francji  
i w Europie111 całego ekosystemu AI. Dodał, że istnieje potrzeba 
wypracowania polityki w sprawie otwartego dostępu do danych. 
Podkreślił również, że kwestia rozwoju AI musi być przemyślana  
z politycznego i etycznego punktu widzenia. Jego zdaniem w formie 
dialogu należy dążyć do wspólnego rozumienia AI. Istnieje również 
potrzeba regulacji badań i funkcjonowania systemów AI.  

Macron nie ukrywa przy tym, że Francja pozostaje znacznie z tyłu za 
Chinami i USA pod względem zaawansowania badań nad AI. Wskazuje 
również, że w sytuacji wysokiego deficytu Francji, finansowanie będzie 
płynęło ze wspólnych francusko-niemieckich projektów. Należy 
zakładać, że za tymi słowami pójdą wielowymiarowe działania.  

W tym kontekście stawiamy mocną tezę: Jeśli RP w najbliższym czasie 
nie wypracuje i niezwłocznie nie wcieli w życie swojej własnej  
– dodajmy: przełomowej, czy raczej przełamującej dotychczasowe 
niesprawności instytucjonalne – polityki rozwoju AI, należy się liczyć  
z tym, że wszelkie plany znalezienia się RP wśród grupy krajów 
współwyznaczających kierunki rozwoju naszego kontynentu skończą 
się niepowodzeniem. Powód jest jeden i ma charakter jednocześnie 
technologiczny i polityczny: przyśpieszenie w ostatnich latach rozwoju 
systemów AI jasno pokazuje, iż nie jest to jedna z wielu nowoczesnych, 
szybko rozwijających się technologii. AI staje się tą kluczową 
technologią, od której najprawdopodobniej będą zależały szanse 
rozwojowe we wszystkich pozostałych obszarach życia społecznego112. 
Celem niniejszego opracowania jest uzasadnienie powyższej 
rekomendacji. 

We wspomnianym raporcie Villaniego trafnie wskazuje się,  
iż „łańcuchy wartości, zwłaszcza w sektorze cyfrowym, są dziś 
globalne, a kraje, które stają się liderami na polu sztucznej inteligencji 
nie tylko przechwycą wiele zasobów z systemów, które pomagają 
przekształcać, ale także będą te systemy kontrolować, stawiając na 
porządku dziennym zagadnienie niepodległości innych krajów. (…) 
Sztuczna inteligencja staje się z jednym z kluczy do przyszłości” 
(kursywa dodana)113. Powyższe słowa wyznaczają jeden  
z podstawowych kontekstów dla niniejszej analizy. Jest to kontekst 
tym istotniejszy, iż przywołany raport zakłada, że już obecnie Francja  
i Europa pod wieloma względami mogą być traktowane jako 
„cyberkolonie”114 światowych gigantów technologicznych, takich jak 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Raport wyciąga z tego 
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oczywisty wniosek, że sytuacja powyższa stanowi powód, dla którego 
rola państwa musi zostać ponownie potwierdzona. Nie można bowiem 
liczyć na to, że same mechanizmy rynkowe są w stanie gwarantować 
polityczną suwerenność115. 

Powyższy akapit sygnalizuje kontekst, w jakim trzeba rozważyć i – jak 
twierdzimy – poddać głębokiej przebudowie politykę gospodarczą, 
naukową, edukacyjną, a także kulturalną RP.  

Istnieje mnóstwo opracowań na temat korzyści, jakie AI przyniesie  
(np. w medycynie116 i transporcie117). Nie zaprzeczając tym korzyściom, 
w niniejszym opracowaniu patrzymy jednak na AI przede wszystkim 
pod kątem zagrożeń oraz pod kątem zadań, jakie rozwój badań nad AI 
stawia przed państwem polskim.  

Epoka niepewności 

Od czasu upowszechnienia się Internetu rozwój technologiczny uzyskał 
tempo rozwoju wcześniej niespotykane. Wcześniejsze modele tego 
rozwoju mówiące o liczonych w latach przedziałach czasowych między 
(1) powstaniem wynalazku, jego (2) opatentowaniem, (3) 
urynkowieniem oraz (4) społecznymi konsekwencjami 
upowszechniania tego wynalazku (nowej technologii) utraciły swoją 
aktualność. Obecnie np. aplikacja na smartfon niemal natychmiast po 
jej opracowaniu może wejść na rynek, zostać ściągnięta przez miliony 
użytkowników i zmieniać wzorce społecznych zachowań118. 

W istocie ludzkość nie wie dokładniej, jakie i jak głębokie przemiany 
cywilizacyjne – w ludzkiej mentalności i w strukturach społecznych  
– Internet już wprowadził, jakie procesy uruchomił, jakie zatrzymał, 
które przesterował, jakie wreszcie procesy wcześniej oddzielone, 
splątał ze sobą. W jeszcze mniejszym stopniu wiemy, co ludzkość 
niebawem czeka. Niewiedza ta wiąże się z rewolucją cyfrową, która 
błyskawicznie i szeroko – w porównaniu do epok wcześniejszych  
– przekształca życia społeczne na całej planecie. 

Przykładowo, odnośnie nierówności społecznych często spotyka się 
pogląd, iż Internet – którego rozwój uosabiany jest dziś przez Dolinę 
Krzemową – przyczynił się do ich istotnego w skali globalnej, a także  
w wielu krajach wzrostu. Wskazuje się, że w przypadku USA Internet 
przyczynił się do pogłębienia społecznego wykluczania 
Afroamerykanów, Latynosów oraz rdzennych mieszkańców Ameryki 
Północnej, tj. Indian z pracy w sektorach wysokich technologii119. 
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Epoka niepewności bierze się m.in. stąd, iż tempo i zakres zmian 
społecznych zdają się przekraczać zdolności adaptacyjne nie tylko 
jednostek ludzkich, ale całych instytucji i systemów społecznych.  
W tym kontekście celem niniejszego opracowania jest dostarczenie 
przybliżonej mapy zagrożeń, jakie rozwój AI przynosi. Zagrożenia te 
można ujmować na różne sposoby. Tu proponujemy kilka spośród 
wielu możliwych ich klasyfikacji.  

Pierwsza to klasyfikacja zagrożeń przynoszonych przez rozwój AI ze 
względu na ich skalę, ze względu na to, do czego się odnoszą:  

1. Zagrożenia dla egzystencji ludzkości. 

2. Zagrożenia dla demokratycznej Cywilizacji Zachodu. 

3. Zagrożenia dla Polski. 

Łatwo zauważyć, że o ile zagrożenia typu (1) i (2) dotyczą także 
naszego kraju, to procesy niekorzystne dla interesów RP wcale nie 
muszą być postrzegane jako szkodliwe dla Cywilizacji Zachodu lub 
ludzkości jako takiej. Niżej omówimy te typy zagrożeń po kolei.  

Inna klasyfikacja, przydatna dla uzyskania przez naszą mapę pewnej 
głębi analitycznej, jest skonstruowana pod kątem źródeł pochodzenia 
zagrożeń.  

A. Zagrożenia pochodzące od samych systemów AI – gdyby 
uzyskały one jakąś formę intencjonalności, podmiotowości. 

B. Zagrożenia spowodowane wykorzystywaniem systemów AI 
przez ludzi do działań wrogich wobec innych ludzi. 

C. Zagrożenia spowodowane niezamierzonymi efektami 
ubocznymi rozwoju AI mimo braku złych intencji za strony 
konstruktorów i/lub użytkowników systemów AI. 

Systemy społeczne zazwyczaj działają kulturowo. Znaczy to, że zespoły 
reguł kulturowych (w tym działających w trybie wiedzy milczącej) 
interweniują w proces osiągania wyznaczonych celów ze względu na 
kryteria takie jak: stosowność, przyzwoitość, moralność, estetyczność 
etc. Zagrożenia typu (A) wynikają stąd, iż systemy AI takim 
ograniczeniom nie zawsze muszą podlegać, co więcej – podobnie jak 
niekiedy jest z psychopatami wśród ludzi – tym bardziej mogą być 
skuteczne i opłacalne, im mniej są kulturowo, etycznie wrażliwe. 

Zagrożenia typu (B) wiążą się z tym, że możliwe jest świadome 
zaprogramowanie AI do osiągania niecnych celów albo też użycie 
neutralnych etycznie systemów AI do uzyskania niemoralnych 
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przewag. Zagrożenia typu (C) wiążą się ze spontanicznie wyłaniającą 
się stronniczością (bias) algorytmów120 jak i z sytuacjami, gdy AI 
zaprogramowana do wykonywania pożytecznych zadań, wymyka się 
spod kontroli twórców i działa w trybie, który w odniesieniu do 
człowieka nazwalibyśmy psychopatycznym („cel uświęca środki”).  

Sytuacje (C) mogą wynikać np. z konfliktów bądź nawet wojen między 
systemami AI, zarządzającymi nie tylko systemami uzbrojenia  
(np. chmurami autonomicznych dronów bojowych), które prowadzą 
do masowych ofiar, ale także inwestycjami giełdowymi, optymalizacją 
zużycia energii dostarczanej do miast etc. W świetle już dostępnych 
technologii uzależniających (addictive technologies) bez większego 
kłopotu można wyobrazić sobie szkodliwe efekty rozwiązań mających 
na celu trzymanie ludzi na „smyczy emocjonalnej”. Niekontrolowane 
upowszechnianie coraz bardziej wyrafinowanych takich technologii 
może prowadzić do destabilizacji podstawowych mechanizmów 
równowagi społecznej, także w wymiarze międzynarodowym,  
a w warunkach skrajnych nawet prowadzić do niedających się 
przewidzieć głębokich kryzysów w częściach systemów społecznych. 

Definicje AI 

Spory wokół najtrafniejszego zdefiniowania AI to kwestia, którą tu  
w zasadzie pomijamy. Dla ogólnej orientacji wskażemy, że AI często 
bywa traktowana jako „program, którego ambitnym celem jest 
zrozumienie i odtworzenie ludzkiego poznania; stworzenie procesów 
poznawczych porównywalnych do tych, jakie występują u istot 
ludzkich”121. 

Traktując powyższą definicję jako użyteczną, za błędne uważamy 
ograniczanie rozumienia AI (a w konsekwencji związanych z tym 
wyzwań) do sytuacji polegającej na tym, iż wyłania się jakiś system 
poznania i działania, który pod kluczowymi względami przypomina 
ludzki umysł. A zatem: potrafi się z ludźmi komunikować, ma podobną 
do naszej formę samoświadomości, potrafi się samodzielnie, w stopniu 
pokrewnym do tego, w jakim jest to dane wielu ludziom, uczyć, 
samokontrolować, planować działania oraz współpracować z innymi 
systemami cechującymi się podobnymi właściwościami. Błędne jest 
ograniczanie naszego pojmowania właściwości AI, a zatem i możliwych 
zagrożeń z jej strony, do naszych wyobrażeń sprawstwa i intencji 
ludzkich – do posiadania woli – dobrej lub złej; do posiadania pewnego 
zestawu emocji, wrażeń, obaw i pragnień – np. lęku przed 
niepewnością mogącego prowadzić do potrzeby kontrolowania 
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otoczenia. Systemy AI mogą, ale nie muszą posiadać niektórych, 
uznawanych przez nas za specyficznie ludzkie, cech, by stanowić 
poważne wyzwanie. 

Wystarczy, że systemy AI posiadają niektóre z właściwości ludzkiego 
poznania (np. przyswajanie informacji i wyciąganie na ich podstawie 
samodzielnych wniosków – co, jak wiadomo, już jest faktem) w stopniu 
dającym przewagę nad niektórymi ludźmi lub/i przez ludzi 
stworzonymi instytucjami albo urządzeniami. AI nie musi posiadać 
przewagi nad ludzkością jako całością, by stanowić wyzwanie. 
Wystarczy, że będzie sprawniejsza na wybranych polach – zwłaszcza na 
takich, które w danej fazie ewolucji techno-kulturowej są decydujące  
– aby była czynnikiem zmian społecznych posuniętych dalej niż nasze 
możliwości ich rozumienia i/lub kontrolowania. 

Słowem, z punktu widzenia procesów badań i zastosowań, które już są 
w toku, błędne jest rozumienie AI – występujące w niektórych 
definicjach122 – po prostu jako maszynową symulację ludzkiej 
inteligencji. Obecnie działające systemy AI nierzadko wykonują 
zadania, z którymi ludzka inteligencja nie jest w stanie sobie  
w rozsądnym czasie poradzić – np. szybkie wybranie spośród tysięcy 
możliwych ofert najszybszego i najtańszego połączenia lotniczego na 
dany dzień. 

Nieporozumienia wokół wyzwań, jakie niesie AI, podobnie zresztą jak  
i wszelkich wyzwań, jakie niesie przyszłość, wiążą się ze stałą, 
przynoszącą powtarzalne kłopoty, właściwością ludzkiego myślenia, 
którą wyraża znana formuła, że generałowie zazwyczaj dobrze są 
przygotowani do toczenia poprzedniej wojny123. Często błędnie 
spodziewamy się, że to, co nastąpi, będzie pod jakimiś istotnymi 
względami tylko lekko skorygowaną kontynuacją tego, co już 
potrafiliśmy myślowo opanować (i, co za tym idzie, często już 
przygotować się na to praktycznie). 

Podsumowując niniejszą cześć definicyjną, dla lepszej orientacji 
proponujemy następującą typologię systemów AI: 

1. Specjalistyczna AI wykonująca zadania sprawniej, niż jest  
w stanie uczynić to jakikolwiek poszczególny człowiek lub 
zespół ludzki.  

2. Specjalistyczna AI wykonująca sprawnie zadania, których nie 
jest w stanie wykonać żaden człowiek;  

3. Specjalistyczna AI wykonująca sprawnie jakieś zadania, których 
nie potrafi wykonać ani zrozumieć jakikolwiek człowiek. 
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4. Ogólna sztuczna inteligencja (artificial general intelligence  
– AGI) sprawniejsza poznawczo niż jakikolwiek człowiek. 

5. AGI inteligentniejsza niż cała ludzka kultura (cywilizacja), czyli 
Singularity. 

Zwróćmy także uwagę, że przytoczona definicja pozwala na patrzenie 
na AI nie tylko jako na samodzielnie funkcjonujące systemy 
poznawcze, ale jako na systemy wspomagające, poszerzające ludzką 
inteligencję.  

AI a technologie 

W naszej ocenie, obecnie nie ma siły bardziej odmieniającej świat niż 
rozwój technologiczny; nie są taką siłą ani wojny, ani państwa, 
ideologie czy ruchy społeczne. Nawet bowiem zmiany klimatyczne, 
którym poświęca się tak wiele uwagi, są pochodne wobec „postępu” 
technologicznego. 

Jak się wydaje, najbardziej powszechne obawy związane  
z negatywnymi społecznymi konsekwencjami dalszego rozwoju AI 
łączone są z zagrożeniami dla pracy ludzkiej. AI już zmienia strukturę 
rynku pracy w niektórych krajach. Pomijamy tu kwestię, czy rację mają 
pesymiści mówiący, że AI spowoduje dramatyczną redukcję miejsc 
pracy (dawno już prognozowany tzw. „koniec pracy”124) i związane  
z tym negatywne konsekwencje społeczne, czy też optymiści 
podkreślający, że AI będzie raczej jedynie przekształcała rynek pracy. 
Że wypierając pewne typy miejsc pracy, zarazem będzie tworzyła inne, 
w dodatku mniej uciążliwe od wcześniejszych (w to wierzy prezydent 
Macron). W tym fragmencie opracowania przybliżamy kwestie relacji 
między AI a innymi technologiami. 

Oczywiście AI sama jest technologią. Jest jednak jednocześnie taką 
technologią, która posiada potencjał istotnego oddziaływania, a nawet 
transformowania całego szeregu – jeśli nawet nie większości – losów 
innych technologii.  

AI może przyśpieszać lub spowalniać rozwój różnych technologii. Może 
zastępować liczne, inne technologie, może zatrzymywać ich rozwój,  
a nawet kompletnie je unieważniać, odsyłać do lamusa jako zbyt 
kosztowne, niewygodne lub niebezpieczne. Może pozwalać na 
rozwijanie technologii, które w ogóle nie mogłyby funkcjonować bez 
wsparcia ze strony AI. Może pozwolić nie tylko na rozwiązywanie 
problemów poznawczych, z którymi umysł ludzki nie jest w stanie 
sobie poradzić, ale także na sformułowanie takich problemów, których 
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samodzielnie ludzkość w ogóle nie byłaby w stanie sformułować (i to 
wcale nie będąc od nas inteligentniejszą w jakimś potocznym sensie). 

Niezależnie od tego, jak relacje między AI a innymi, zwłaszcza tzw. 
nowymi/wyłaniającymi technologiami (neuro, nano, bio, robo, info) się 
ułożą, dotychczasowy rozwój technologii cyfrowych, w tym AI, bez 
wątpienia już wywarł kluczowy wpływ na jedną z podstawowych relacji 
wyznaczających funkcjonowanie ludzkiego świata: na relację między 
człowiekiem/społeczeństwem a techniką w ogóle.  

Autonomizacja procesów rozwoju technologii 

W bardzo dużym skrócie125 można w następujący sposób spojrzeć na 
dzieje ludzkości.   

Ludzie rozwijali technologie od tysiącleci. Poszczególne rozwiązania, od 
zwykłego kija, kamiennej siekiery, poprzez maszynę parową do 
komputera były narzędziami, które tworzyliśmy, rozumieliśmy i nad 
którymi w zasadzie mieliśmy przewagę. My byliśmy panami zaś 
technologie naszymi sługami. Tymczasem od czasu wynalezienia 
Internetu, a rzecz nabrała nowego wymiaru dzięki dwóm kolejnym 
wynalazkom – smartfonowi (pierwszy iPhone pojawił się w roku 2007) 
oraz coraz szerzej rozwijającemu się Internetowi Rzeczy (IoT, 
Industry4) ta wyjściowa relacja między człowiekiem i jego wytworami 
uległa zmianie. Nastąpiło z jednej strony takie, praktycznie stałe 
„podpięcie” miliardów ludzi do Sieci, a z drugiej takie usieciowienie 
nawet prostych zdawałoby się urządzeń domowych jak lodówka, że 
powstał techno-społeczny ekosystem, w którym człowiek i jego 
świadome, przemyślane decyzje odgrywają coraz mniejszą rolę. Rację 
mają ci eksperci, którzy wskazują, że np. w ekosystemach 
inteligentnych miast (smart cities) człowiek i jego potrzeby będą 
stanowić tylko drobne, coraz mniej samodzielne ogniwo, coraz bardziej 
podporządkowane wewnętrznej dynamice racjonalności 
technokratycznej. 

W dodatku wszystkie te procesy dzieją się w sytuacji, gdy, jak 
podkreślają fachowcy126, mimo setek debat i opracowań naukowych 
nie udało się wypracować zadowalających metod przewidywania  
i szacowania społecznych konsekwencji rozwoju techniki (technology 
assesment).  

Wygląda na to, że nie sposób określić, jakie technologie w przyszłości 
będą dominowały, w jaki sposób będą ze sobą współpracowały, a jakie 
blokowały się. Dzisiejszy rozwój technologiczny ma charakter 
rozproszony m.in. w tym sensie, iż obok siebie rozwijane są i rozwijają 
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się algorytmy maszynowego automatycznego uczenia się, inteligentne 
leki, systemy wspomagania pracy umysłu, autonomiczne systemy 
bojowe, technologie uzależniające, blockchain (i kryptowaluty), 
egzoszkielety, autonomiczne auta, drony, rozwiązania chmurowe, 
inteligentne domy i miasta, wreszcie manipulacje genetyczne (CRISPR). 
Nie sposób przewidzieć, gdzie powstaną najsilniejsze sploty tych 
technologii, jakie typy efektów korzystnych i niekorzystnych się 
wyłonią. Natomiast z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że przy wykorzystywaniu większości z tych technologii ważną 
(może decydującą) rolę będą odrywały systemy AI. 

Oznacza to, że rozwój przebiegał będzie jeszcze bardziej spontanicznie 
(czytaj: ślepo) i w coraz większym stopniu poszczególne jego warstwy 
czy etapy będą zależały od systemów AI, które dostaną zadanie 
optymalizowania pewnych procesów127. Co więcej, dysponowanie 
systemami AI może stać się jedynym sposobem jakiegoś 
kontrolowania/nadążania za procesami zmian.  

Już obecnie widać, że AI wchodzi w kolejne sektory przemysłu tworząc 
tym samym nową rewolucję przemysłową, która przekształca relacje 
między kapitałem a pracą, między władzą a ludem, między 
człowiekiem a technologiami. Ale, zarazem, trzeba pamiętać, że nie 
tylko w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa systemy AI z jednej strony 
przynoszą doskonalsze narzędzia rozpoznawania ataków  
i przeciwdziałania im, z drugiej zaś coraz bardziej wyrafinowane 
technologie hakerskie. Zarazem wprowadzanie kolejnych systemów  
AI może skokowo przyczynić się do zwiększania złożoności systemów, 
złożoności rosnącej szybciej niż możliwości ich uszczelniania przed 
nadużyciami128. 

AI już tworzy nowe wymiary coraz bardziej profesjonalnej 
dezinformacji i propagandy, w tym dzięki wykorzystaniu osiągnięć 
neuronauk. Powstają nowe formy „fabrykowania” rzeczywistości, 
nowe sposoby zacierania granic między rzeczywistością i kreacją – np. 
tworzenie dzięki AI fałszywych nagrań audio i video, coraz 
trudniejszych do odróżnienia od prawdziwych. Nowe technologie 
tworzą nowe i powiększają stare asymetrie społeczne129. 

Zagrożenia dla egzystencji ludzkości 

Jako zagrożenie idące najdalej, przywoływana jest tzw. Osobliwość 
Technologiczna (Technological Singularity; w użyciu jest samo słowo 
Singularity). To sytuacja, w której rozwój zdolnych do samodzielnego 
działania, bez wsparcia ze strony ludzkich konstruktorów systemów AI 
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prowadzi do zbudowania AGI, która przewyższałaby swoim 
potencjałem poznawczym nie tylko najbardziej wybitne poszczególne 
jednostki ludzkie, ale poznawcze możliwości kolektywne 
(rozumiejącego przetwarzania informacji) ludzkiej kultury jako całości. 

Zaistnienie tak rozumianej Singularity oznaczałoby powstanie 
empirycznego (nie transcendentnego, nie metafizycznego) bytu, który 
byłby dla człowieka nieprzejrzysty, nie dający się kontrolować,  
o nieznanych nam właściwościach i intencjach. Czy byt ten pozwoliłby 
ludzkości na dalsze trwanie, rozwój (który przecież mógłby prowadzić 
do konstruowania przez nas kolejnych, w jakiś sposób 
konkurencyjnych wobec „pierwszej” AGI bytów poznawczo-
sprawczych), czy byłby wobec nas usposobiony pomocnie, obojętnie 
czy też wrogo, tego zupełnie nie sposób rozstrzygnąć. Już sam zakres 
niepewności ukazuje skalę zagrożeń. 

AGI mogłaby nas fizycznie eksterminować lub też umieścić – dla 
swoich celów, być może dla nas zupełnie nie do pojęcia – w jakiejś 
kontrolowanej przestrzeni. Nawet jednak jeśli nie wyłoni się sytuacja 
tak daleko posunięta jak AGI/Singularity, istnieją inne, egzystencjalne, 
choć w mniejszej skali zagrożenia.  

Możemy nie być w stanie rozumieć niektórych lub wszystkich ścieżek 
rozwoju, jakie AI przyjmuje. Na przykład optymalizacja transportu  
w miastach może przyczynić się zarówno do zmniejszenia 
zanieczyszczeń lub wypadków drogowych, ale jednocześnie nie 
możemy wykluczyć, że postępy na polu realizacji zadań wyznaczonych 
przez ludzkich konstruktorów systemów AI mogą wiązać się  
z tworzeniem kolejnych generacji algorytmów, które będą dla ludzi 
coraz mniej przejrzyste130. Może to oznaczać sytuacje, w których 
systemy AI będą nadal coraz lepiej realizowały zadane im cele 
optymalizacyjne, ale jednocześnie będą robiły coś jeszcze, o czym nie 
będziemy wiedzieli, ani nie będziemy w stanie tego rozumiejąco 
śledzić, tak by ingerować, gdybyśmy uznali to za niezbędne dla naszego 
bezpieczeństwa.  

Mimo tych i wielu innych dających się realistycznie wyobrazić 
poważnych zagrożeń w państwach demokratycznych badania nie 
ustają. Nie dzieje się tak jedynie z powodów rynkowych, gdyż postęp 
AI przynosi efekty komercyjne z dużym opóźnieniem lub wcale. Dzieje 
się tak z powodu obaw, że pozostawienie rozwoju AI w rękach państw 
autorytarnych może stanowić jeszcze większe zagrożenie dla pokoju  
i dobrobytu światowego131.  
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Trwa cyfrowy wyścig zbrojeń. Już w 2015 ponad 3 tysiące badaczy, 
uczonych i szefów firm w tym z Google’a i Microsoftu podpisało list do 
prezydenta Baracka Obamy, by zakazać autonomicznych systemów 
bojowych. W odróżnieniu do sytuacji z okresu Zimnej Wojny rozwój 
technologii mających militarne przeznaczenie nie jest kontrolowany 
centralnie decyzjami politycznymi w ramach najsilniejszych państw.  
W dodatku ogromna ilość nowych technologii jest niezwłocznie 
komercjalizowana – bywa, że zanim jeszcze ich potencjał militarny się 
ujawni. Często zresztą taki potencjał zależy od splecenia ze sobą 
technologii, które rozwinięto niezależnie od siebie. Skoro cały czas 
działa czarny rynek na niebezpieczne instrumenty cyfrowe (przede 
wszystkim obrót narzędziami hackerskimi), to naturalne jest założenie, 
iż obejmie on, jeśli już to się nie stało, niektóre systemy AI. To dopiero 
„nałożenie” na jakąś z technologii, np. uzależniającą od hazardu  
w sieci, uczących się systemów AI może radykalnie zwiększyć zakres 
zagrożeń. 

Zagrożenia dla demokratycznej Cywilizacji Zachodu 

Internet (czy ujmując to nieco inaczej: cywilizacja cyfrowa) 
zaowocował najpierw zjawiskiem przeciążenia informacyjnego,  
a w ostatnich latach falami fake newsów, które okazały się być często 
bardziej społecznie wpływowe niż informacje prawdziwe132. To jeden  
z efektów ubocznych faktycznego przybliżenia się ludzkości do 
realizacji stanu, który właściciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg 
określa mianem connectivity (z ang. połączalność)?133 

Nagłośniony niedawno (choć rok wcześniej opisany w jednym  
z biuletynów OSnWC134) skandal masowego, cyfrowego 
manipulowania opinią publiczną przy okazji kampanii Brexitu  
i wyborów prezydenckich w USA przez firmę Cambridge Analitica przy 
wykorzystaniu zasobów Facebooka uświadomił opinii publicznej 
Zachodu, że Internet i media społecznościowe, jeszcze kilka lat 
wcześniej określane jako tzw. technologie emancypacyjne (liberating 
technologies) stały się poważnym zagrożeniem dla ładu 
demokratycznego. Demokracja bowiem traci swoje funkcjonalne 
przewagi nad systemami autokratycznymi, gdy i wyborcy, i elity 
polityczne nie są w stanie podejmować decyzji na podstawie 
prawdziwych informacji, gdy dochodzimy do fazy „infokalipsy”,  
czyli sytuacji, gdy odróżnienie faktów od fikcji nie tylko staje się bardzo 
trudne i kosztowne, ale niemal niemożliwe135. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

92 
 

W takiej sytuacji rozwój licznych, trudno określić, czy bardzo 
zróżnicowanych, czy wywodzących się w jakiś sposób z jednego pnia 
pewnej rodziny najbardziej efektywnych algorytmów AI136, może 
skokowo wzmocnić stare i/lub stworzyć nowe asymetrie w zakresach: 

A. Dostępu do informacji. 

B. Rozumienia informacji. 

C. Efektywnego sprawstwa. 

Najczęściej chyba w tym kontekście dyskutowany jest problem 
stronniczości i etyczności AI. Okazało się np., że algorytmy 
odpowiedzialne za procedury naboru na studia, za przyznawanie 
kredytów bankowych preferowały pewne grupy ludzi ze względu na 
płeć (gender), etniczność, wiek, miejsce zamieszkania. Obecnie 
niektórzy konstruktorzy systemów AI rozważają możliwość,  
że stronniczość (bias) nie jest przypadłością tylko skrzywionego 
ideologicznie poznania i nawet ludzkiego poznania jako takiego, ale 
procesów poznawczych w ogóle (więc i takich, które byłyby 
realizowane przez algorytmy jakoś „uwolnione” od kulturowych 
aspektów poznania). Efektem owej stronniczości może być właśnie 
nasilanie wskazanych wyżej asymetrii. 

Kolejny problem wiąże się z tym, by zaprojektowane do wykonywania 
zadań optymalizacyjnych algorytmy „wiedziały” jakoś, że w świecie 
ludzkim cel nie zawsze uświęca środki. Czyli przykładowo, że samochód 
autonomiczny lub cały system zarządzania procedurami płynnego 
ruchu drogowego w metropolii musi dokonywać etycznych wyborów 
(doprowadzić do śmierci emeryta, który jest pasażerem auta czy 
przechodzącej przez ulicę matki z dzieckiem?). O ile jednak 
świadomość unikania stronniczości AI i potrzeby swoistej etycznej 
edukacji AI są szeroko dyskutowane (były też podniesione przez 
prezydenta Macrona w wywiadzie wspomnianym na początku 
niniejszego tekstu), to poprawność polityczna zachodniej demokracji 
liberalnej powoduje brak pogłębionych rozważań na temat 
ideologicznych i religijnych uwarunkowań systemów etycznych. 

Tymczasem przekroczenie przez trzy wskazane asymetrie pewnego 
poziomu wewnątrz samych ładów demokratycznych może 
spowodować, że nawet bez presji ze strony zewnętrznych 
autorytaryzmów czy rzeczywistych (w odróżnieniu od kreowanych na 
potrzeby propagandy) tendencji nacjonalistycznych i faszystowskich 
establishmenty państw demokratycznych mogą stanąć przed pokusami 
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cyfrowej – może ukrytej pod fasadami jakichś hiper-konsumpcyjnych 
matrixów – autorytaryzacji procesów politycznych.  

Jednym z pól, na których asymetrie owe mogą się formować  
i kumulować, tworząc dodatkowy, szczególny typ zagrożeń dla 
demokratycznego Zachodu, jest postulowane przez niektórych 
ekspertów wypracowanie takich form bezpośredniej współpracy ludzi 
z systemami AI, które oznaczałyby uzyskanie przez ludzi znacznie 
większych sprawności poznawczych (zasobów pamięci, szybkości 
kojarzenia i wnioskowania, odporności na stres) niż było to 
kiedykolwiek wcześniej w dziejach naszego gatunku możliwe. 

W ostatnim, wydanym w roku 2018 Raporcie Klubu Rzymskiego pod 
rozwagę przytacza się obawy znanego izraelskiego badacza Yuvala 
Harari’ego, który sygnalizuje, że „wraz z powstaniem połączeń mózg-
maszyna dzisiejsze klasy elit mogą udoskonalać się do biologicznie 
ulepszonych wersji – nadludzi – na co szare masy nie mogły sobie 
pozwolić. Skutkiem byłby system kastowy z rzeczywistymi hierarchiami 
biologicznymi” (kursywa dodana137). 

Innymi słowy, ludzkości grozić może – np. poprzez procesy cyborgizacji 
– genetyczna i/lub techniczna przebudowa gatunkowa, a nawet 
destrukcja tego, co konstytuuje istotę bycia człowiekiem. 

Tego typu procesy mogą zmienić nie tyko biologiczno-techniczny 
potencjał produktywności i konkurencyjności poszczególnych osób  
i grup na rynku pracy, ale również relacje między państwami, 
regionami i całymi cywilizacjami, a zatem unieważnić dotychczasową 
geopolitykę. 

Można też przyjąć, że niektóre z powyższych ryzyk nie przybiorą skali 
zagrożeń ogólnoludzkich ani cywilizacyjnych. Że wyhamują 
spontanicznie lub intencjonalnie zostaną wykorzystane przez jedne 
podmioty (państwa, tajne służby, korporacje, grupy terrorystyczne lub 
przestępcze) w stosunku do konkurentów, że wytworzą bardziej 
ograniczone oraz odwracalne, przynajmniej początkowo, efekty 
strukturalne. 

W wymiarze polityczno-kulturowym zwraca się uwagę na obecne  
i potencjalne zagrożenia dla wolności słowa. Podnoszone są obawy,  
że pod pozorem albo w faktycznym działaniu przeciwko mowie 
nienawiści lub np. uznanym za rosyjskie fake newsowym botom 
blokowane mogą być wypowiedzi nie odpowiadające sympatiom 
politycznym dysponentów komunikacyjnych platform 
technologicznych (np. w przypadku Twittera wskazuje się na profil 
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konserwatywny i/lub chrześcijański cenzurowanych wypowiedzi138). 
Algorytmy FB, dzięki którym podobno z dużą, choć bliżej nieznaną 
publicznie efektywnością usuwana jest propaganda terroryzmu bądź 
rasizmu, są przecież niejawne (zresztą, być może, w takich wypadkach 
niejawność jest jednym z niezbędnych warunków skuteczności owych 
algorytmów).  

AI wykorzystywana bywa także jako wymówka. Jak wskazał portal The 
Verge w ciągu łącznie 10 godzin podczas dwóch dni przesłuchań Marka 
Zuckerberga wielokrotnie unikał on udzielenia pogłębionych 
odpowiedzi na kłopotliwe pytania przywołując rolę AI w zarządzaniu 
FB139. Jego zdaniem AI ma być lekarstwem na problem moderowania 
mowy nienawiści, na treści związane z promocją terroryzmu, 
fejkowymi (oszukańczymi) kontami na FB, rosyjską dezinformacją, 
reklamami, które są rasistowsko stronnicze. Zdaniem autorki tekstu  
w The Verge wcale nie było jednak jasne co Zuckerberg rozumiał przez 
AI. Wszystkie wyliczone problemy związane są ze specyfiką ludzkiej 
komunikacji językowej, a tymczasem sprawność systemów AI na tym 
polu mimo wielkich postępów w ostatnich latach nadal pozostawia 
wiele do życzenia, zwłaszcza zaś gdy idzie o zjawiska z pogranicza – np. 
pogranicza rzeczowej, choć wyrażonej w barwnym emocjonalnie 
języku krytyki i mowy nienawiści. Autorka wskazuje, że w roku 2004, 
gdy FB był tworzony, nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, jak sprawy 
się rozwiną. Gdy dziś Zuckerberg mówi, że potrzebuje czasu, by AI 
rozwiązała problemy, które „połączalność” (connectivity) przyniosła ze 
sobą, to najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy (bądź świadomie to 
pomija), że rozwój i szerokie zastosowania AI przyniosą nowe, 
nieplanowane i niebezpieczne konsekwencje wywołane przez samo 
lekarstwo, którym AI ma być. 

Podsumowując ostatnie fragmenty, można powiedzieć, iż dalszy szybki 
rozwój, wspierany przez AI grozi nam powstaniem cywilizacji 
nieplanowanych efektów ubocznych. Obecnie kierownictwa państw  
i największych korporacji i tak w bardzo ograniczonym zakresie są  
w stanie kontrolować przebiegające na naszym globie procesy 
przemian społecznych. Tymczasem prawdopodobna staje się sytuacja 
polegająca na tym, że znaczna (dominująca?) część polityki 
międzynarodowej, jak i polityk krajowych zostanie sprowadzona do 
permanentnego zarządzania kryzysowego – ze wszelkimi 
konsekwencjami tej sytuacji i dla demokracji, i dobrostanu 
społecznego w ogóle. 
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Zagrożenia dla Polski 

Pomijamy teraz sytuacje wyłonienia się zagrożeń, gdy Polska ponosi 
straty z powodu zaburzeń (konfliktów, wojen, innych wywołanych 
celowo bądź przypadkowo kataklizmów), które dotykają całą ludzkość 
lub cywilizację, której jesteśmy częścią. Skupmy się na tych 
wyzwaniach, które mogą dotknąć naszego kraju z tego powodu, iż na 
czas nie przygotujemy się do funkcjonowania w ramach świata,  
w którym reguły gry uzależnione są od systemów AI. 

Polska może znaleźć się w sytuacji, gdy nowoczesne gałęzie gospodarki 
i/lub komunikacja  społeczna będą zdominowane (jeśli nie opanowane 
w pełni) przez technologie AI generujące przywołane w części 
poprzedniej asymetrie. Taka sytuacja mogłaby polegać na tym,  
iż będziemy skazani na posługiwanie się technologiami, których 
właścicielem i/lub zdalnym dysponentem będzie ktoś inny (państwa, 
korporacje, może podmioty hybrydowe jeszcze innego rodzaju), które 
w dodatku działają i rozwijają się według zasad, których w istocie nie 
rozumiemy, gdyż na czas nie wyszkoliliśmy specjalistów od technologii, 
które zastąpią np. głębokie uczenie (deep learning) – w ostatnich 
latach podstawowe źródło rozwoju AI.  

W tzw. Planie Morawieckiego pojęcie AI w dokumencie występuje  
4 razy – najbardziej kompleksowa wzmianka jest następująca: 

„Do najczęściej identyfikowanych wyzwań wynikających  
z obecnej sytuacji politycznej należy m.in. kryzys procesu 
integracji europejskiej, spowodowany kryzysem migracyjnym, 
przedłużającym się kryzysem strefy euro, Brexitem i słabością 
systemu politycznego w zakresie podejmowania decyzji 
zgodnych z oczekiwaniami obywateli. Wśród wyzwań 
gospodarczych na czoło wysuwają się: zmiany demograficzne, 
zmiana charakteru procesów globalnej i regionalnej integracji, 
pogłębiająca się wielobiegunowość systemu stosunków 
międzynarodowych, zmiany klimatyczne, zwiększająca się 
konkurencja o zasoby, czy też zmiana podejścia do innowacji, 
rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych (m.in. 
chmury obliczeniowe, rozwiązania w obszarze wielkich zbiorów 
danych – big data, Internet Rzeczy – ang. Internet of Things, 
samouczące się maszyny i sztuczna inteligencja)  
i biomedycznych oraz robotyzacja i automatyzacja procesów 
produkcyjnych. Wszystkie te wyzwania stają się ważnym 
wyznacznikiem kształtowania procesów gospodarczych”140. 
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Pojęcia inteligentnego rozwoju, inteligentnego opomiarowania, 
inteligentnych budynków, pojazdów, systemów transportowych 
zarządzania urządzeniami, inteligentnych sieci etc. występują w tym 
dokumencie już ponad 80 razy. Nie jest to jednak zrobione w sposób 
systematyczny, zogniskowany zadaniowo. Ani razu nie zostało 
postawione na porządku dziennym ani zadanie śledzenia przez Polskę 
międzynarodowego wyścigu w rozwoju AI jako takiej, ani udziału  
w tym wyścigu, nie mówiąc już o uzyskaniu przewag konkurencyjnych 
na tych polach. Tymczasem, aby dostrzec bezpośrednie odniesienie 
problematyki AI dla bezpieczeństwa państwa, wystarczy wziąć pod 
uwagę, że już obecne w Polsce systemy Internetu Rzeczy są zasadniczo 
sterowane przez stale rozwijane, jak i samodzielnie uczące się systemy 
AI stworzone przez podmioty obce. Systemy te zawierają wobec tego 
elementy oprogramowania nieprzejrzyste dla polskich użytkowników, 
są też podatne na przechwycenie (ukryte sterowanie) przez podmioty 
obce. 

Przywołane w części poprzedniej trzy asymetrie oznaczają m.in. 
biznesowe przewagi predykcyjne – nie tylko w diagnozowaniu szybko 
zmieniających się trendów rynkowych, ale także w dostępnej dzięki 
powszechności nowych technik monitorowania (np. około 
światłowodowego) możliwości rozpoznawania w czasie rzeczywistym 
problemów u konkurencji biznesowej i wykorzystywania tego. Nowe 
techniki monitorowania przynoszą tak ogromne zbiory danych, że bez 
algorytmów AI większości z dostępnych tam informacji nie sposób 
przeanalizować. 

Jednym ze skutków zaniedbań na tym polu może być utrwalenie 
mechanizmów neokolonializmu cyfrowego, co oznaczałoby ryzyko 
definitywnego zepchnięcia RP na poziom kapitalizmu peryferyjnego,  
w którym kolejne sektory naszej gospodarki muszą dopasowywać się 
do silniejszych „partnerów”. Jak taki neokolonializm cyfrowy może 
wyglądać? W uproszczeniu:  

 Zagraniczna sprofilowana wyszukiwarka przesądza, czego 
możemy dowiedzieć o świecie. 

 Portal społecznościowy dyktuje, co, z kim możemy sobie 
wzajem komunikować oraz jak mamy o tym wszystkim myśleć, 
a raczej – jak odczuwać. 

 Platformy sprzętowo-software’owe Internetu Rzeczy (IoT) 
rozstrzygną, jakie gałęzie gospodarki polski kapitał w ogóle 
będzie mógł rozwijać. 
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 Tinder-opodobne aplikacje określą, kto z kim i wedle jakich 
reguł ma się dobierać w pary. 

W takim kontekście ochrona prywatności w sieci staje się sprawą 
bezpieczeństwa narodowego. Dzisiejsze systemy AI swój rozwój  
w ogromnej mierze zawdzięczają możliwości korzystania z wielkich baz 
danych. Znaczy to, ze polityka państwa wobec sposobów ich 
gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania jest kwestią nie 
tylko bezpieczeństwa narodowego (aspekt prywatności obywateli  
i możliwość rozpoznawania stanu państwa i kondycji instytucji 
wrażliwych), ale także rozwoju gospodarczego. 

Nie chodzi bowiem tylko (ani przede wszystkim) o ryzyka naruszania 
praw człowieka, ale o możliwości sterowania wyobraźnią zbiorową 
społeczeństwa – w wymiarach konsumpcyjnym i ideologicznym  
– którego myśli i nieuświadomione pragnienia stają się bardziej 
przejrzyste, lepiej zrozumiałe, w sumie: sterowalne, dla podmiotów 
zagranicznych niż krajowych. Stąd tylko krok do od dekad opisywanego 
przez socjologów zjawiska przemocy symbolicznej, polegającego na 
tym, że dana zbiorowość samą siebie postrzega za pomocą kategorii 
tworzących wizję świata korzystną dla cudzych interesów141. 

AI będzie (a właściwie już jest!) niezbędna dla prowadzenia polityki 
kulturalnej państwa i dla zapewniania bezpieczeństwa kulturowego 
(dla zachowania naszej kulturowej tożsamości). 

W takich warunkach nie sposób na dłuższą metę skutecznie zabiegać 
nie tylko o konkurencyjność polskiej gospodarki, ale także  
o bezpieczeństwo narracyjne kraju. O jego reputację międzynarodową, 
od której w sytuacji krytycznej może zależeć gotowość sojuszników  
z NATO do wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających  
z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 

Zatem nawet jeśli ludzkości w najbliższym czasie nie grozi Singularity, 
nawet jeśli okaże się, że postępy militarnego rozwoju AI są na tyle 
wolne, iż nie grożą szybką destabilizacją ładu globalnego, z wysokim 
prawdopodobieństwem (opartym na dość zgodnej opinii wielu 
ekspertów) można założyć, że systemy AI przebudują liczne – z góry 
trudno określić, w jakiej kolejności – obszary gospodarki. Polskie 
państwo nie może sobie pozwolić na to, by nasza polityka gospodarcza 
to wyzwanie (i jednocześnie szansę) ignorowała.  

Wydaje się bowiem pewne, że AI będzie przynosiła wymierne przewagi 
konkurencyjne w zakresie oszczędności kosztów i siły roboczej, 
niezawodności systemów, szybkości ich działania, kontroli jakości,  
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a także w zakresie wywiadu gospodarczego i technologicznego. Polskie 
firmy, które nie będą miały dostępu do systemów AI na takich 
warunkach, jak firmy konkurujące z nami na rynkach światowych oraz 
w kraju, znajdą się trudnej sytuacji i mogą być zablokowane lub 
ponownie sprowadzane do poziomu podmiotów, które  
w produkcyjnych łańcuchach wartości pełnią rolę biernych 
poddostawców, a nie kreatorów rozwiązań systemowych czy 
infrastrukturalnych dla danych sektorów biznesu. 

Rekomendacje: 

 RP powinna wypracować swoje publiczne stanowisko  
w podstawowych kwestiach cywilizacyjnych, w tym rozwoju 
technologii AI i komunikować je międzynarodowo. 

 Niezbędna jest intensyfikacja stałego zaangażowania 
przedstawicieli Polski we wszystkie działania międzynarodowe 
na rzecz regulacji świata cyfrowego oraz badań nad AI, a zatem 
nasz udział w budowaniu regulacyjnej architektury świata 
cyfrowego142. 

 Elementem polityki bezpieczeństwa narodowego naszego kraju 
powinny stać się wytyczne w zakresie badań i zastosowań 
systemów AI. 

 Należy inspirować różne polskie think tanki, tak by 
systematycznie monitorowały badania i zastosowania AI  
w krajach będących przedmiotem naszej szczególnej uwagi.  

 Należy przyśpieszyć procesy kształcenia specjalistów z zakresu 
AI na uczelniach politechnicznych oraz ekspertów w zakresie 
społecznych konsekwencji rozwoju AI na wydziałach nauk 
społecznych. 

 Należy niezwłocznie uruchomić potężny program rozwoju 
technologii AI, nawet gdyby miało to łączyć się z wycofaniem  
z niektórych priorytetów wyznaczonych w Planie 
Morawieckiego (np. z korektą lub ponownym przemyśleniem 
celowości programu elektromobilności). 

 Elementem polityki bezpieczeństwa narodowego powinny stać 
się wytyczne w zakresie badań i zastosowań systemów AI. 

 Należy, biorąc pod uwagę inne kraje (niekoniecznie naśladując 
je) wypracować politykę wobec danych143. 
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 Należy budować kompetencje umożliwiające rozumienie 
głównych trendów rozwoju AI oraz jej wpływu na 
społeczeństwo – z początku w wybranych grupach społecznych. 
Winno to obejmować m.in. szkolenie wybranych grup 
informatyków w zakresie wyobraźni socjologicznej,  
a decydentów w zakresie wyobraźni technicznej.  

 Należy zwrócić uwagę na systemy AI jako możliwą specjalizację 
zawodową dzieci młodzieży już od lat szkolnych poprzez 
odpowiednie inicjatywy czy konkursy. 

 Należy w eksperckiej debacie niezwłocznie wskazać 
strategiczne sektory państwa, gospodarki i życia społecznego, 
gdzie Polska nie tylko musi nadążać, ale również takie, gdzie 
możemy wypracować naszą przewagę konkurencyjną. 

 W perspektywie wysoce prawdopodobnych przejść fazowych, 
których skutki mogą być niekorzystne dla Polski, należy podjąć 
specjalne działania tworzące struktury przetrwania 
rdzeniowych instytucji państwa (nie należy mylić  
z infrastrukturą krytyczną, co jest pojęciem szerszym)  
w warunkach zaburzeń nowego rodzaju. [7/8] 
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[odczyt: 29.04.2018]. 

118 Przykładem może być aplikacja Tinder – mobilny portal randkowy korzystający  
z lokalizacji jego użytkowników, którego popularność w wielu krajach przyczynia 
się do utrwalenia nawyku przelotnych związków seksualnych i opóźnia decyzje  
o zawieraniu trwałych związków małżeńskich lub partnerskich. 

119 Zob. S. U. Noble, Algorithms of Oppression: How search engines reinforce 
racism, New York University Press, 2018. 

120 W. Knight, Biased Algorithms Are Everywhere, and No One Seems to Care, 
12.07.2017, https://www.technologyreview.com/s/608248/biased-algorithms-
are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/ [odczyt: 8.08.2017]; T. Greene, 
Biased data teaches algorithms how to discriminate, 4.07.2017,  
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/07/04/racially-biased-
algorithms-explained-by-harvard-mathematician/#.tnw_6aRuXuT5 [odczyt: 
12.11.2017]. 

121 Od takiej właśnie definicji wychodzi Villani w swym raporcie - C. Villani, dz. cyt, 
s. 4. 

122 Zob. np.: „the simulation of human intelligence processes by machines, 
especially computer systems. These processes include learning (the acquisition 
of information and rules for using the information), reasoning (using the rules 
to reach approximate or definite conclusions), and self-correction”, 
http://searchcio.techtarget.com/definition/AI [odczyt: 8.02.2017]. 

123 Wynika to, naszym zdaniem, z tej właściwości pracy ludzkiego umysłu, która 
przez psychologów jest określania mianem „skąpca poznawczego” – bliżej zob. 
A. Zybertowicz i in, Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe 
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2001. 

125 Sprawa ta omawiana jest bliżej w przywołanej wyżej w przypisie książce  
A. Zybertowicza i in. Samobójstwo Oświecenia?… dz. cyt.  

126 Zob. E.U. von Weizsäcker i A. Wijkman, Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, 
populacja i zniszczenie planety, Warszawa 2018. 
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automatyzacji, szybkości, obniżenia kosztów, stopnia awaryjności, 
bezpieczeństwa, dyskrecji działania, odporności na działanie w stresie (wyliczyć 
podatności ludzkie). 

128 Przykładem może być wykorzystanie niesłyszalnych przez człowieka dźwięków, 
aby wydawać polecenia inteligentnym asystentom Siri i Alexa; zob. N. Kobie, Siri 
and Alexa can be turned against you by ultrasound whispers, 
https://www.newscientist.com/article/2146658-siri-and-alexa-can-be-turned-
against-you-by-ultrasound-whispers/ [odczyt: 15.04.2018]. Inny przykład do 
tworzenia fałszywych wyobrażeń społecznych sympatii za pomocą prostego 
oprogramowania, które zamienia (za zgodą właścicieli) oryginalne ludzkie konta 
na Instagramie w zautomatyzowne boty; zob. A. Kantrowitz, Real People Are 
Turning Their Accounts Into Bots On Instagram — And Cashing In, 
https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/people-are-turning-their-accounts-
into-bots-on-instagram?utm_term=.hdq33zzrp#.xkJEE66LM [odczyt: 
29.04.2018]. 

129 Pedro Domingos, profesor zajmuje się uczeniem maszynowym na University of 
Washington zwraca uwagę na negatywne skutki dzisiejszej nader jeszcze 
ograniczonej AI, która już umożliwiła uzyskanie nieproporcjonalnie wielkiej siły 
rynkowej przez kilka dużych firm technologicznych; zob. T. Simonite, Elon 
Musk's Freak-Out Over Killer Robots Distracts From Our Real AI Problems, 
17.07.2017, https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-
the-real-ai-problems/ [odczyt: 9.09.2017]. 

130 W. Knight, The Dark Secret at the Heart of AI, „MIT Technology Review”, 
11.04.2017, https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-
the-heart-of-ai/ [odczyt: 7.07.2017]. 

131 G. Allen i T. Chan, Artificial Intelligence and National Security, A study on behalf 
of Dr. Jason Matheny, Director of the U.S. Intelligence Advanced Research 
Projects Activity (IARPA), 2017, s. 3; 
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec
%20-%20final.pdf [odczyt: 7.08.2017]. 

132 Zob. Np. C. Wardle i H. Derakhshan, INFORMATION DISORDER: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making, Council of Europe 
report, DGI (2017)09; https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-
interdisciplinary.../168076277c [odczyt: 15.03.2018]. 

133 Por. S. Jeong, AI is an excuse for Facebook to keep messing up, TheVerge.com, 
13.04.2018, https://www.theverge.com/2018/4/13/17235042/facebook-mark-
zuckerberg-ai-artificial-intelligence-excuse-congress-hearings [odczyt: 
27.04.2018]. 

134 Zob. komunikat Modelowanie psychograficzne i mikrotargetingowy marketing – 
nowe metody wpływania na preferencje wyborcze, „Biuletyn OSnWC” nr 1, luty 
2017. 

135 Zob. np. B. Carey, How Fiction Becomes Fact on Social Media, „The New York 
Times”, 20.10.2017, https://www.nytimes.com/2017/10/20/health/social-
media-fake-news.html [odczyt: 27.04.2018].  

136 Zob. P. Domingos, Naczelny algorytm: Jak jego odkrycie zmieni nasz świat, 
Gliwice 2016. 

137 E.U. von Weizsäcker i A.Wijkman, Ejże! Kapitalizm…, dz. cyt.  
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138 Zob. np. J. Philipp, Project Veritas Raises Concerns That Social Networks May Be 

Violating Free Speech Laws, 13.03.2018, 
https://www.theepochtimes.com/project-veritas-raises-concerns-that-social-
networks-may-be-violating-free-speech-laws_2464996.html [odczyt: 
27.10.2018]. 

139 S. Jeong, AI is an excuse for Facebook to keep messing up, „TheVerge.com”, 
13.04.2018, https://www.theverge.com/2018/4/13/17235042/facebook-mark-
zuckerberg-ai-artificial-intelligence-excuse-congress-hearings [odczyt: 
7.04.2018]. 

140 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.), Warszawa 2017, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 
14 lutego 2017 r., s. 18. 

141  Zob. S. U. Noble, Algorithms of Oppression…, dz.cyt. 
142 Zob. np. T. Simonite, Elon Musk's Freak-Out…, dz. cyt. 
143 Na przykład Chiny wprowadziły w czerwcu 2017 wymóg, że firmy zagraniczne, 

które zbierają dane na temat chińskich konsumentów muszą przechowywać je 
na terenie tego kraju i nie mogą oferować tych danych do oferowania usług 
przez strony trzecie; https://www.economist.com/news/leaders/21725561-
state-controlled-corporations-are-developing-powerful-artificial-intelligence-
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Polska w obliczu cyfrowego wyścigu zbrojeń13. 
O trzech rozumieniach cyfrowego wyścigu zbrojeń 

RAPORT 

Motto 

What is good for consumers is also good for intelligence services and 
cyberattackers144 

 

Główne tezy 

 Omówione są trzy podstawowe rozumienia cyfrowego wyścigu 
zbrojeń: wąskie (łamanie woli przeciwnika), szerokie (kształtowanie 
woli przeciwnika) i radykalne (kontrola nad światem społecznym 
przeciwnika). 

 Cyfrowy wyścig zbrojeń ma charakter wielowymiarowy: 
jednocześnie narasta spontanicznie, jak i w sposób odgórnie 
sterowany; odbywa się zarówno na bazie zasobów rozproszonych, 
jak i skoncentrowanych. Powoduje to, że o wiele trudniej poddać go 
kontroli niż wcześniejsze wyścigi zbrojeń, w tym ten z okresu Zimnej 
Wojny. 

 Problem suwerenności RP, w tym suwerenności cyfrowej należy 
rozpatrywać właśnie w perspektywie cyfrowego wyścigu zbrojeń. 

 Cyfrowy wyścig zbrojeń jest kontekstem cywilizacyjnym, którego 
państwo polskie nie może ignorować. Państwo nie może też 
delegować wszystkich rozwiązań w tym zakresie na rynek 
(korporacje), sojuszników, czy bloki militarno-polityczne do których 
należymy (NATO, EU). 

 Wśród rekomendacji dla Polski znajdują się: zalecenie skokowego 
przyśpieszenia kształcenia specjalistów z zakresu AI na uczelniach 
politechnicznych i ekspertów od społecznych konsekwencji rozwoju 
AI na wydziałach nauk społecznych, a także stworzenia 
wyspecjalizowanego wywiadu i „kontrwywiadu” technologicznego. 

 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego raportu jest budowanie świadomości sytuacyjnej 
środowiska szeroko rozumianego kierownictwa państwa polskiego  
                                                      
13  Niektóre tezy niniejszego raportu były przedstawione w wykładzie wygłoszonym 

na III Kongresie Elektryki Polskiej w Warszawie, 2 kwietnia 2019. Opracowanie 
ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 29, wrzesień 2019.   
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w zakresie jednego z najważniejszych trendów z perspektywy 
bezpieczeństwa narodowego – rozgrywającej się właśnie rewolucji 
cyfrowej. W tle łatwo dostrzegalnych elementów tej rewolucji  
– takich jak powszechny dostęp do Internetu, rysująca się zmiana 
architektury globalizacji i geostrategii (przechodzącej z poziomu 
„analogowego” na cyfrowy), postępująca automatyzacja, 
rozpowszechnianie się systemów sztucznej inteligencji – toczy się mało 
przejrzysty cyfrowy wyścig zbrojeń. Przebiega on na tylu różnych 
polach i warstwach procesów cyfryzacji, że kompleksowe omówienie 
tego wyścigu wymagałoby opracowania o objętości książkowej. 
Opracowanie niniejsze ogranicza się do próby zaproponowania 
pewnego, szczególnego ujęcia tego wyścigu.  

Warto zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu nie będą rozważane 
problemy cyberbezpieczeństwa rozumianego inżyniersko (technicznie). 
Jest ono, rzecz jasna, bardzo istotne, jednak zagadnieniom tym 
poświęcono już wiele poważnych opracowań, po które łatwo sięgnąć. 
Na przykład pominięte będą kwestie cybernarzędzi defensywnych  
i ofensywnych, które skierowane są na zaburzenie/ochronę 
funkcjonowania technicznej warstwy systemów telekomunikacyjnych 
oraz sterujących (np. w energetyce). Koncentrujemy się natomiast na 
strategicznym wymiarze cyfrowego wyścigu zbrojeń. 

Zacznijmy od pytania: czy współczesny wyścig technologiczny  
– mający przecież charakter głównie ekonomiczny – zarazem musi być 
cyfrowym wyścigiem zbrojeń? Niestety, na to pytanie trzeba 
odpowiedzieć pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że współcześnie 
cyberprzestrzeń nie może nie być polem bitwy (być może głównym) 
pomiędzy konkurującymi ze sobą państwami, wielkimi korporacjami 
międzynarodowymi oraz zapewne też niektórymi 
międzynarodowymi grupami przestępczymi.  

Zacznijmy od definicji pojęcia „wyścig zbrojeń”. Jest to sytuacja, gdy co 
najmniej dwie strony, posiadające niezgodne ze sobą interesy, 
angażują się w serie cyklicznych posunięć mających na celu 
zabezpieczenie się przed rzeczywistymi lub tylko domniemanymi 
zagrożeniami ze strony przeciwnej, co przynosi poświęcanie coraz 
większej ilości zasobów na rozwój narzędzi ofensywnych  
i defensywnych w celu zachowania lub uzyskania przewagi nad 
przeciwnikiem145.  

Z cyfrowym wyścigiem zbrojeń mamy do czynienia wtedy, gdy strony 
walczą między sobą na obszarze cyberprzestrzeni. Jednym  
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z prostszych przykładów takiej sytuacji jest poświęcanie środków na 
ochronę systemów informatycznych przed niepowołaną ingerencją  
z zewnątrz, w reakcji na rozwój narzędzi penetracyjnych (wirusy, 
trojany, exploity, techniki human hacking etc.), z drugiej zaś 
rozbudowa narzędzi obronnych (programy antywirusowe, firewalle, 
systemy wczesnej detekcji etc.). Oczywiście, przypomina to klasyczny, 
wielokrotnie opisywany wyścig miecza i tarczy, pocisku  
i pancerza – tzn. w reakcji na każde nowe rozwiązanie zabezpieczające 
tworzone jest rozwiązanie przełamujące. 

Radykalna asymetria 

By od razu wejść w samo sedno dynamiki dzisiejszego, przeniesionego 
do cyberprzestrzeni wyścigu zbrojeń, rozważmy następujący przykład. 
W roku 1900 Wielka Brytania – posiadająca wtedy tylko 40 mln 
ludności – kontrolowała imperium obejmujące niemalże 25% 
powierzchni oraz ludności naszej planety, liczącej wtedy ok. 1,6 mld 
osób.  

Czy podobnego typu asymetria – 2,5% ludności Ziemi i 25% zasobów 
Świata pod kontrolą jednego, względnie niewielkiego organizmu 
politycznego lub podmiotu gospodarczego (np. międzynarodowej 
korporacji) – może się niebawem, np. w najbliższych 10-15 latach, 
powtórzyć?  

Badacze z Uniwersytetu Harvarda146, analizujący perspektywy rozwoju 
sztucznej inteligencji (dalej: AI; od angielskiego artificial intelligence) 
pod kątem bezpieczeństwa narodowego, wskazują możliwy scenariusz 
procesu, który mógłby wytworzyć tego typu radykalną 
nieproporcjonalność między „tradycyjnymi”, dość ograniczonymi 
zasobami, a bardzo silną pozycją w systemie stosunków 
międzynarodowych. Jako przypuszczalną, możliwą trampolinę 
„ucieczki do przodu” na czoło rozwoju technologicznego wskazują 
mechanizm tzw. recursive self-improvement, co  
w przybliżeniu możemy przełożyć na język polski jako mechanizm 
samozwrotnego, samonapędzającego się udoskonalania. Jak taki 
mechanizm, w świetle raportu tych badaczy, mógłby wyglądać? 

Składałby się on co najmniej z następujących kroków (faz): 

1. AI automatyzuje pracę – także twórczą. 
2. Następuje skokowy przyrost innowacji ukierunkowanych na 

tworzenie kolejnych innowacji. 
3. Beneficjentem tego procesu staje się kraj (korporacja?), który 

pierwszy uzyska funkcjonalności AI umożliwiające tworzenie 
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kolejnych generacji innowacji, nastawionych na tworzenie nowych 
generacji innowacji. 

4. Cykl taki następnie może być wielokrotnie powielany.  
5. W cyberświecie nowe eksperymenty i symulacje mogą przebiegać  

z szybkością cyfrową, tj. ograniczaną jedynie przez moce 
obliczeniowe komputerów (np. ze względu na pominięcie fazy 
zakupów sprzętu), a zarazem, przy spełnieniu pewnych warunków, 
poza polem uwagi podmiotów zewnętrznych. 

 
Dodajmy, że efektem i jednocześnie narzędziem takiej trampoliny 
rozwojowej mógłby być np. komputer kwantowy o licznych 
niedostępnych obecnie funkcjonalnościach, pozwalających np. przy 
wsparciu ze strony AI na uzyskanie zdolności odkrywania zupełnie 
nieznanych obecnie praw przyrody. 

Kto – jaki, jakiego typu podmiot – mógłby być beneficjentem takiego 
procesu i do czego proces taki mógłby prowadzić? 

Autorzy przywołanego wyżej opracowania czysto ilustracyjnie 
wskazują na Singapur, dziś liczący około 5,6 mln mieszkańców. Jest to 
kraj, który już dawno postawił na rozwój nowych technologii oraz 
sprawnych form zarządzania instytucjonalnego. 

Gdyby takiego typu scenariusz się ziścił, mielibyśmy do czynienia  
z krajem, który dzięki znaczącej przewadze w rozwoju innowacyjnych 
technologii „napędzanych” przez AI uzyskuje samonapędzającą się, 
trwałą przewagę technologiczną, ekonomiczną, a także militarną. 

W rezultacie mogłaby powstać radykalna przewaga strategiczna  
– radykalna, czyli występująca na wszystkich krytycznych polach 
wzajemnej konkurencji i walki. Wyobraźmy sobie, że zupełnie nowe 
rozwiązania optymalizują procesy gospodarcze do tego stopnia, że kraj 
o tak skromnym potencjale terytorialnym i ludnościowym jak Singapur 
staje się kluczowym graczem, skutecznie uzależniającym od siebie 
państwa o wiele zasobniejsze pod względem tradycyjnych parametrów 
(np. takich jak udział w handlowej wymianie międzynarodowej). Co 
więcej, załóżmy, że beneficjent takiego samozwrotnego mechanizmu 
rozwoju uzyskuje systemy uzbrojenia uniemożliwiające wcześniej 
potężnym, a właśnie zmarginalizowanym podmiotom (państwom, 
firmom, organizacjom międzynarodowym) przywrócenie 
wcześniejszych przewag gospodarczych i/lub kulturowych. Stare 
bowiem, do niedawna jeszcze efektywne, gwarantujące przewagę 
systemy uzbrojenia mogą zupełnie stracić przydatność. Może się tak 
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stać, np. dzięki temu, iż AI daje naszemu przykładowemu 
„Singapurowi” możliwość poznania i wykorzystania takich, nieznanych 
jeszcze ludzkości praw przyrody147, które pozwalają sparaliżować 
zakusy wszystkich agresorów.  

Tak naprawdę nie wiadomo, w ilu krajach i/lub wielkich korporacjach 
już zaawansowane są prace mające na celu zainicjowanie jakiegoś 
mechanizmu recursive self-improvement? W ilu miejscach na Ziemi 
poświęca się poważne zasoby w nadziei uzyskania przewagi 
definitywnej, czyli oznaczającej odejście od działających dotąd 
mechanizmów naruszania i przywracania równowagi między 
konkurującymi ze sobą podmiotami? 

Co jest celem wojny? 

Klasyk teorii wojny Carl von Clausewitz (1780-1831) jest uważany za 
jednego z najwybitniejszych badaczy tego pola dociekań148, dlatego, iż 
nie zadowalał się prostym, behawioralnym oglądem przy poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie postawione w powyższym śródtytule. Nie 
wskazywał na przejęcie terytorium, przechwycenie bogactw 
naturalnych, maszyn, uzyskanie kontrybucji, na zemstę, na potrzebę 
symbolicznej chwały. Wskazał, że celem wojny jest złamanie woli 
przeciwnika. 

Gdy taka wola jest złamana (zwłaszcza trwale), to zasoby, którymi 
przeciwnik dysponuje, stają się dostępne dla zdobywcy. To w tym 
kontekście należy odczytać formułę Kennetha Geersa, głównego 
naukowca (chief research scientist) w Comodo Security Solutions Inc. 
oraz ambasadora w Centrum Cybernetycznym NATO: „Hakowanie 
komputerów jest na topie dzisiaj, ale wkrótce będzie najmniejszą  
z naszych trosk. Nadchodzi hakowanie ludzi”149. 

Metafora hakowania zastępuje tutaj stary język pracy operacyjnej 
tajnych służb i ma zastosowanie zarówno wobec poszczególnych osób 
jak, grup społecznych jak i systemów poza-ludzkich (np. sieci botów). 
Chcąc kogoś zwerbować jako szpiega lub go skorumpować, aby podjął 
dla kogoś korzystne decyzje gospodarcze, trzeba go  
w pewien sposób zhakować, czyli rozpoznać jego podatności, słabe 
punkty, od siebie uzależnić, a dopiero potem nim kierować150. 

Zautomatyzować, by przewidzieć! 

Ludzie manipulują sobą wzajemnie prawdopodobnie od zarania 
naszego gatunku. Przez wieki pewną skuteczność na tym polu 
uzyskiwano, działając metodą prób i błędów. Istotna zmiana nastąpiła 
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niedawno: od czasu rozwoju ekonomii behawioralnej  
w drugiej połowie XX wieku sztuka manipulacji ludźmi zyskała 
podbudowę naukową. Obecnie systemy masowej inwigilacji 
(ujawnione m.in. przez Edwarda Snowdena) oraz AI już przyczyniły się 
do tego, że manipulacji w życiu społecznym nadano zupełnie nową 
rolę: manipulacja stała się zjawiskiem zarówno masowym jak  
i naukowo skomercjalizowanym na skalę przemysłową. 

Książka Shoshanny Zuboff z Harvard University, The Age of Surveillance 
Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power 
(„Era kapitalizmu inwigilacji: Walka o ludzką przyszłość na nowym 
froncie władzy”151) wskazuje, że w ostatnich latach nastąpiło 
systemowe przekształcenie kierunków i pól manipulacji. Przez kontakt 
ze światem cyfrowym zachowania ludzkie zostają 
„przeprogramowane” w taki sposób, że podlegają daleko posuniętej 
automatyzacji, a przez to – dla podmiotów mających dostęp do śladów 
cyfrowych, jakie użytkownicy Internetu pozostawiają w nim każdego 
dnia – działania te stają się przewidywalne o wiele bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej.  

Ludzie najpierw są przebudowywani, według i za pomocą m.in. 
algorytmów Facebooka, Instagrama oraz Google’a i YouTube’a  
– w swych aspiracjach, wrażliwościach, wzorcach reagowania na 
bodźce – „naturalne” społeczne oraz te pochodzące bezpośrednio ze 
świata cyfrowego, np. gdy patrzymy w rozświetlony ekran tabletu. 
Następnie zostają nauczeni zautomatyzowanych reakcji, tak by stali się 
wysoce przewidywalni152. W odróżnieniu od umysłu ludzkiego, który 
ma bardzo ograniczoną przepustowość, dla algorytmów AI fakt, że 
wzorców przewidywalności jest wiele – np. miliony – nie jest żadną 
przeszkodą, gdyż mogą one personalizować nader precyzyjnie 
przekazy, bodźce, impulsy – temu służy tzw. mikrotargeting, czyli 
docieranie z perswazją rynkową i/lub ideologiczną do małych grup lub 
nawet poszczególnych jednostek153. 

Niektórzy eksperci uważają, że mikrotargeting i inne procesy 
algorytmicznej indywidualizacji są formą „osaczania” człowieka przez 
algorytmy. To właśnie w kontekście osaczenia ludzi przez technologie 
cyfrowe Marc Benioff, amerykański miliarder i przedsiębiorca 
internetowy powiedział, że Facebook i inne technologie 
uzależniające154 powinny być regulowane podobnie jak dostęp do 
papierosów155. W świetle analiz Zuboff należy mówić, że cyfrowe 
technologie uzależniające są jednocześnie technologiami 
przebudowującymi nasze zachowania156. I dodać należy, że jest to 
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złożony, obejmujący już niemal całą ludzkość proces – częściowo 
spontaniczny, rozproszony, a częściowo planowo projektowany  
i kontrolowany157. Jest to też proces o malejącej przejrzystości, nawet 
dla takich jego głównych beneficjentów jak giganty technologiczne  
z tzw. grupy GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 
oraz ich chińskie „odpowiedniki” grupy BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi). Wraz z komplikacją algorytmów przejrzystość spada, gdyż 
obszary infosfery, którymi te firmy zarządzają, osiągnęły już złożoność, 
która wymyka firmowej kontroli zarządczej.  

Cyfrowy wyścig zbrojeń 

Pod wieloma względami dzisiejszy cyfrowy wyścig zbrojeń istotnie 
różni się od wyścigu toczonego podczas Zimnej Wojny. Nowa jakość 
polega na tym, że ówczesny wyścig zbrojeń miał jasno określone 
podmioty, aktorów grających i uruchamiających w zasadzie, jak się 
zdaje, kontrolowane procesy rozwojowe (np. innowacji 
technologicznych). Było to kilka państw i ich elity posiadające 
określone etosy. Takie podmioty i ich cechy, dzięki swej stabilności, nie 
były trudne do zdiagnozowania. Niestety, w wyścigu cyfrowym 
zarówno działające podmioty, jak i kierunki ich działania nie są już 
łatwo identyfikowalne i policzalne. Nie wiadomo, gdzie kończą,  
a gdzie zaczynają się koalicje współpracujące na rzecz danego 
rozwiązania technicznego, a konstelacje sojuszy rynkowych potrafią się 
często zmieniać.  

W tamtym wyścigu uczestniczyła niewielka liczba państw; przy dwóch 
wiodących (USA – ZSRR) pozostałe odgrywały funkcje wspierające. 
Można powiedzieć, że konkurowały ze sobą przede wszystkim dwie 
ideologie, z których każda posiadała swój kompleks militarno-
przemysłowy. Naukowo-techniczny rozwój zbrojeń angażował wielkie 
środki, które koncentrowano w ramach tych kompleksów. W tym 
sensie można powiedzieć, że wyścig ten w zasadzie był pod kontrolą 
obu mocarstw. W zasadzie, jeśli nie całkiem niemożliwe, to dość 
nieprawdopodobne było, by jakieś przełomowe rozwiązanie, mogące 
znacząco naruszyć równowagę sił, powstało poza którymś z tych 
kompleksów. Tymczasem w wielobiegunowym świecie cyfrowym 
sytuacja wygląda inaczej.  

Oczywiście, kompleksy militarno-przemysłowe dalej istnieją, ale nie 
mają one już monopolu ani na projektowanie odkryć, ani na takie 
wcielanie ich w życie, które rodziłoby efekty wielkoskalowe.  
To takich właśnie efektów często oczekuje się wzywając do tworzenia 
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tzw. disruptive innovations, czyli innowacji zakłócających, 
przełamujących dotychczasowe, dominujące w danej strefie biznesu 
lub życia społecznego wzorce działania. 

Obecnie, w cyberprzestrzeni, rozwój, powstanie i wprowadzanie  
w tkankę społeczną innowacji jest wielokrotnie bardziej 
spluralizowane, zdecentralizowane, rozproszone. Znaczna część 
innowacji tworzona jest w kulturach i ekosystemach start-upowych, 
które często działają transgranicznie158. 

Często nie dostrzega się również, iż mechanizm napędzający cyfrowy 
wyścig zbrojeń wiąże się z tym, że w istocie prawie każda technologia 
cyfrowa, każda niewinnie wyglądająca aplikacja smartfonowa 
(ekosystem aplikacji już w roku 2018 przekroczył 10 milionów 
rozwiązań na różne urządzenia mobilne), jest technologią podwójnego 
zastosowania. Niezależnie od tego, jakie problemy dana aplikacja 
rozwiązuje dla jej użytkownika (np. pomaga mu utrzymać regularność 
ćwiczeń fizycznych), niemal zawsze gromadzi informacje na temat 
swoich użytkowników mogące służyć do przewidywania ich zachowań  
i dzięki temu do dalszego ich profilowania, to znaczy określania takich 
cech poszczególnych osób, które wyznaczają ich podatności – na 
pewien typ bodźców, zachęt, straszeń, rodzajów potrzeb i obaw. Co 
więcej, niewinnie wyglądająca smartfonowa aplikacja może też 
posłużyć do dezinformacji, wytworzenia kolejnych uzależnień, może 
też być zhakowana, użyta do kradzieży i/lub podmiany danych albo 
wykorzystana do tego, by jednym grupom społecznym ułatwiać 
integrowanie się, a dezintegrować inne.  

W sumie, stanowi to tylko jeden z przykładów szerszego zjawiska 
określanego mianem weaponizacji informacji159. 

O ile wyścig zbrojeń czasów Zimnej Wojny rozgrywał się zgodnie  
z zasadami doktryny MAD – Mutually Assured Destruction (wzajemnie 
gwarantowanego zniszczenia), to obecnie mają miejsce liczne 
regionalne, czy raczej – ze względu na transgraniczną naturę świata 
cyfrowego – quasi-regionalne wyścigi zbrojeń. Nietrudno domyślić się, 
że może to prędzej czy później zdestabilizować globalny układ sił (jeśli 
już się to nie dzieje – patrz problem irańskich dążeń do posiadania 
broni jądrowej).  

Jak pisze jeden z analityków, mając na myśli rozwój AI: „Chińczycy 
okazują się pod tym względem już tak zaawansowani, że jak określił to 
w marcu ubiegłego [2018] roku „The Wall Street Journal", USA 
przeżywa szok porównywalny z chwilą, gdy w 1957 r. ZSRR umieściło 
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na orbicie pierwszego sztucznego satelitę, zanim udało się to 
Amerykanom”160. Podobna sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku 
technologii 5G (tej technologii poświęcony będzie osobny raport 
Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi). 

Ten sam autor dodaje, że rozwój AI,  

„zwłaszcza jeśli chodzi o wykrywanie i zwalczanie potencjału 
atomowego przeciwnika, może uniemożliwić ataki odwetowe, 
niwelując potencjał odstraszania i przyczyniając się do 
zachwiania równowagi sił. Należy dodać, że zaawansowane 
prace nad SI [sztuczną inteligencją] prowadzi wiele państw,  
w tym Izrael, Japonia, Niemcy i Korea Południowa. Otwartym 
pytaniem jest, jak będzie kształtować się międzynarodowy  
i regionalny układ sił, gdy jedno z nich pierwsze efektywnie 
wdroży tę technologię”161. 

Gdyby problem sprowadzał się do konkurencji supermocarstw, to 
przynajmniej w wymiarze poznawczym byłby on łatwiejszy do 
zdiagnozowania. W odróżnieniu jednak od broni konwencjonalnych 
oraz masowego rażenia wejście do klubu posiadaczy cyberbroni jest 
łatwiejsze, tańsze i dostępne dla każdego, kto jest w stanie wynająć 
talenty informatyczne. Podczas nuklearnego wyścigu zbrojeń, 
wspomniany wyżej MAD trzymał wszystkich na uwięzi. Tymczasem, jak 
wskazuje się, obecnie skrót ten należałoby rozwijać jako „mutually 
assured doubt” – wzajemnie zagwarantowane wątpliwości, 
niepewności. Skrót jest ten sam, ale wskazuje na niedobór informacji: 
nie sposób upewnić się, jakiego rodzaju atak nastąpi w przyszłości162. 

Można stwierdzić, że cyfrowy wyścig zbrojeń dodatkowo przyczynia się 
do mnożenia nowych pól nieprzewidywalności w systemie globalnym. 
Powoduje to, że coraz trudniej jest budować wiarygodne, posiadające 
jakieś racjonalnie oszacowane prawdopodobieństwo, scenariusze 
przyszłego rozwoju zdarzeń. Na przykład: czy Unia Europejska – jako 
najbardziej, razem z USA, dziś istotny kontekst warunkujący zakres  
i charakter suwerenności RP – będzie przekształcała się w taki sposób, 
że w przyszłości, np. za 15 lat, Brytyjczycy uznają, że decyzja o brexicie 
(założywszy, że faktycznie zostanie zrealizowana) była błędem, czy też 
wprost przeciwnie, uznają, że ich kraj zachował szanse rozwoju właśnie 
dzięki temu, że opuścił wspólnotę, która nie potrafiła się na czas wyjść 
z kryzysu? 

Dzisiaj rozwój technologii cyfrowych (ale także np. inżynierii 
genetycznej) przebiega w takich warunkach, że na wielu polach dla 
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uzyskiwania istotnych postępów nie są niezbędne wielkie, kosztowne, 
wymagające bardzo złożonej logistyki programy badawcze, które 
poszczególne państwa są w stanie poddać, tak jak było to podczas 
Zimnej Wojny, swej bezpośredniej kontroli. Rozwój ten przebiega 
jednocześnie na tak licznych polach, że bardzo trudno (już nie sposób?) 
go w pełni monitorować, by wiedzieć, gdzie można spodziewać się 
wynalazków zmieniających reguły gry, tzw. technologicznych game 
changerów163. 

Prawdopodobnie wywiady żadnego z obecnych mocarstw nie są  
w stanie upilnować większości z licznych firm przed uzyskaniem gdzieś 
przełomowego osiągnięcia, tj. takiego narzędzia, które znienacka 
przyczyniłoby się do wytworzenia trwałej geopolitycznej asymetrii.  
W każdym razie nie udało się Amerykanom zapobiec uzyskaniu przez 
Chiny pewnych przewag, jeszcze nie wiadomo na ile trwałych, na polu 
rozwoju i implementacji technologii 5G. 

Trzy rozumienia cyfrowego wyścigu zbrojeń 

Rozważmy teraz, dla lepszego oglądu toczących się procesów, trzy 
rozumienia cyfrowego wyścigu zbrojeń: wąskie, szerokie oraz 
radykalne. 

W pierwszym przypadku celem jest Clausewitzowskie złamanie woli 
przeciwnika, pozbawienie go woli oporu i zdolności realizowania 
swoich zamiarów za pomocą szeroko rozumianych technologii 
informatycznych. Tu dla odniesienia sukcesu może wystarczyć zadanie 
przeciwnikowi takich strat (np. w obszarze infrastruktury krytycznej lub 
stabilności moralnej), które „przekonają” go, że dysproporcja sił jest 
tak wielka, iż dalszy opór nie ma sensu. 

W przypadku rozumienia szerokiego chodzi o coś więcej  
– o „pozytywne” zbudowanie woli przeciwnika w taki sposób, by jego 
działania służyły naszym celom. Może to następować np. poprzez tzw. 
brain hacking albo haking kulturowy. W pierwszym przypadku celem 
jest takie dotarcie do poszczególnych umysłów, by zaszczepić w nich 
pragnienie dążenia do celów korzystnych dla atakującego (np. 
zakupienia pewnego produktu lub usługi prowadzącej do dalszych, 
trwałych uzależnień). W przyszłości może to się dziać np. poprzez 
wszczepianie implantów mających chronić przed stanami 
depresyjnymi.  

O hakingu kulturowym można powiedzieć, że w pewnym sensie trwa 
on od początku ludzkości. Socjologiczna koncepcja przemocy 
symbolicznej (autorstwa Pierre’a Bourdieu) mówi, że przemoc taka ma 
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miejsce wtedy, gdy jakaś grupa społeczna postrzega i opisuje swoje 
położenie za pomocą języka – pojęć, skojarzeń, wyobrażeń  
– który został dostarczony przez kogoś z zewnątrz. Utrudnia danej 
grupie np. rozpoznanie swoich aspiracji i przez to służy interesom 
twórców danego języka. Przykładem takiej właśnie sytuacji może być 
np. tzw. mentalność post-kolonialna; w przypadku Polski idzie m.in.  
o ślady mentalności post-zaborczej i post-komunistycznej – Józef 
Tischner nazywał to syndromem homo sovieticus164. Tak rozumiany 
haking kulturowy stosowano jednak przed rewolucją cyfrową.  
Co zatem nowego rewolucja ta przynosi? Podobnie jak w przypadku 
manipulowania jednostkami ludzkimi (co także ma miejsce od zarania 
naszego gatunku) przynosi unaukowienie i uprzemysłowienie oraz 
„chirurgiczne” doprecyzowanie tego typu przemocy. Może być ona 
użyta z większym rozmysłem, bardziej dokładnie w oparciu  
o modele wykorzystujące big data i dające wgląd w prawidłowości 
zachowania (i przez odpowiednie wnioskowania – także myślenia) 
wielkich grup ludzi. Bez kłopotu można przy tym wyobrazić sobie 
sytuację, gdy takiej agresji kulturowej zostaną poddane precyzyjnie 
wybranie pod/grupy osób, np. w celu skonfliktowania ich stylów życia  
z szerszym otoczeniem społecznym. 

Z kolei z radykalnym rozumieniem cyfrowego wyścigu zbrojeń mamy 
do czynienia wtedy, gdy którejś ze stron chodzi o uzyskanie 
instrumentów pozwalających na uzyskanie trwałej, wyraźnej asymetrii 
między hegemonem a pozostałymi podmiotami. Z taką koncepcją 
wiążemy takie pojęcia jak The „Master” Algorithm czy quantum 
supremacy. Opiszmy je tylko sygnalnie.  

Pedro Domingos, autor książki Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie 
zmieni nasz świat165, zarysował koncepcję, w której rozwój sztucznej 
inteligencji znajduje ukoronowanie w algorytmach, które korzystając  
z wszystkich dostępnych danych ostatecznie ustalają, jak działa świat  
i ludzkie istoty w jego obrębie. Zainteresowanie wzbudził fakt, że  
w roku 2018, książka ta znalazła się na półce prezydenta Chin Xi 
Jinpinga166. Tego, czy jakiegoś innego typu poznawcze opanowanie 
świata, jeśli w ogóle jest realne, wydaje się jednak niemożliwe bez 
skokowego zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnych ludzkości 
komputerów. Tu naprzeciw wychodzą prace nad komputerem 
kwantowym – zdolnym do rozwiązywania zadań niedostępnych 
dotychczasowym generacjom komputerów. 

Należy dodać, że nawet jeśli osiągnięcie algorytmu naczelnego 
okazałoby się z powodów zasadniczych, tj. wyznaczonych przez naturę 
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rzeczywistości, niemożliwe, to i tak samo błędne przekonanie, że 
należy dążyć do jego stworzenia, zanim uczyni to przeciwnik, może  
– poprzez poświęcenie dużych środków na nowe kierunki wyścigu 
zbrojeń, wytworzyć daleko idące konsekwencje dla systemu 
światowego. Widać, że radykalna koncepcja wyścigu zbrojeń 
cyfrowych rozgrywa się gdzieś w okolicach ludzkich horyzontów 
poznawczych. 

W przypadku wyścigu wąsko rozumianego kluczowa jest budowa  
i doskonalenie narzędzi, które bezpośrednio lub pośrednio skupiają się 
na psychologicznym wymiarze wojny. Podczas każdego konfliktu, nie 
tylko zbrojnego, podstawowe znaczenie ma prawidłowe odczytywanie 
intencji strony przeciwnej. Dzięki nowym technologiom, w tym 
wyspecjalizowanym systemom AI, coraz częściej można na tym polu 
przejść od ludzkiej intuicji wspartej przez informacje zdobywane przez 
klasyczne działania wywiadowcze do algorytmów dających znacznie 
wyższy poziom trafności. Oto ilustracja powyższej sytuacji.  
W psychologii szeroko stosowana jest tzw. koncepcja Wielkiej Piątki 
(Big Five), czyli model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta 
McCrae skupiający uwagę na pięciu, uznanych za kluczowe, 
podstawowych wymiarach osobowości. Są to: (1) otwartość na 
doświadczenie, (2) sumienność, (3) ekstrawersja, (4) ugodowość, (5) 
neurotyczność167. Niedawno międzynarodowa grupa badaczy 
przeprowadziła eksperymenty pokazujące, że bazując wyłącznie na 
śledzeniu delikatnych poruszeń gałek oczu w trakcie wykonywania 
zwykłych codziennych zadań, zautomatyzowane systemy wspomagane 
przez uczenie maszynowe były w stanie poprawnie ustalić  
u wybranego człowieka cztery z pięciu tych cech (z wyjątkiem 
otwartości na doświadczenie)168. 

Każdy dobry dowódca wie, że podczas planowania operacji militarnej 
ważne jest np. prawidłowe oszacowanie skłonności wroga do ryzyka. 
Powyższy przykład ukazuje, że dopiero niedawno podjęty kierunek 
badań może przynieść wymierne rezultaty dające przewagę na tym 
polu. Jasne przecież jest, że poprawne odczytanie psychiki przeciwnika 
może być przełomowe dla późniejszego złamania jego woli.  

Globalizacja i uzależnienie 

Jednym z najważniejszych kontekstów w jakich cyfrowy wyścig zbrojeń 
się rozgrywa, jest trwająca obecnie cyfrowa faza globalizacji. Na czym 
ona polega i dlaczego wprowadzenie tego pojęcia jest ważne dla 
badań nad tym wyścigiem zbrojeń? 
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Dotychczasowe fazy globalizacji oznaczały powstanie nader licznych, 
wcześniej nieobecnych międzynarodowych współzależności. Jedną  
z ich konsekwencji stało się ograniczenie lub utrata suwerenności nad 
rynkami finansowymi i finansami publicznymi przez wiele krajów. 
Państwa, chcąc czerpać korzyści przynoszone przez międzynarodowy 
podział pracy, muszą godzić się na współdzielenie swojej suwerenności 
z innymi krajami, ale także np. z wielkimi międzynarodowymi 
korporacjami. Dotyczy to np. konstruowania swoich finansów 
publicznych, poziomu długu zewnętrznego, stóp oprocentowania etc. 
Taki wymóg liczenia się z rynkami finansowymi trwa już co najmniej od 
szeregu dekad.  

Można powiedzieć, że obecna, cyfrowa faza globalizacji zaczęła się  
w roku 2007 – wraz z wejściem na rynek pierwszego iPhone’a. 
Innowacja wprowadzona przez Apple’a była początkiem smartfonowej 
rewolucji, która milionom ludzi umożliwiła całodobowe podłączenie do 
Sieci. Doprowadziło to do sytuacji, w której państwa stały się 
„porowate” jak nigdy wcześniej. Owa porowatość przyniosła 
niezupełność i niekompletność władzy państwa nad tradycyjnie 
pojętymi wymiarami suwerenności – rządy w coraz większym stopniu 
tracą wpływ na komunikację masową (spadek roli RTV kosztem 
mediów społecznościowych169), biznesem (tu kolejnym przełomem 
może być Internet Rzeczy), polityką (vide rosyjska manipulacja 
wyborami prezydenckimi w USA w roku 2016).  

Nowym zasobem strategicznym stały się DANE. Szybko wyłonili się 
nowi monopoliści rynku danych zyskując przewagę w tej fazie 
kapitalistycznej gry – tzw. giganty technologiczne (tech giants); na 
Zachodzie są głównie to podmioty ze wskazanej już grupy GAFAM. 

Postęp procesów podłączania do Internetu wiąże się ze stałym 
doskonaleniem wspomnianych już wyżej cyfrowych technologii 
uzależniających. „Przypinają” one ludzi do Sieci, programując psychikę 
już miliardów osób. Postępuje inwazja pokus i natychmiastowych 
gratyfikacji170, co z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego 
oznacza słabo lub wcale kontrolowany wpływ podmiotów 
zewnętrznych nie tylko na morale społeczeństwa, ale na jego 
wyobrażenia o świecie w ogóle. 

Jesteśmy dziś w fazie wyłaniania się cyfrowego wyścigu  
w rozumieniu szerokim. Stałe, głębokie i silne zanurzenie w świat 
cyfrowy miliardów ludzi, realizowane w ogromnej mierze dzięki ciągle 
doskonalonym cyfrowym technologiom uzależniającym, przyczynia się 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

116 
 

w szczególności do zupełnie nowego, jak się zdaje, dziejowo zjawiska  
– do radykalnego zerwania międzypokoleniowej transmisji kulturowej. 
Intensywne zanurzenie w cyfrową teraźniejszość nie zostawia miejsca 
na naturalne od tysiącleci przyswajanie tożsamości historycznej swojej 
wspólnoty kulturowej.  

Dotychczasowa, przebiegająca poniżej poziomu uwagi ogromnej 
większości polityków, w tym wielu specjalistów od bezpieczeństwa, 
automatyzacja ludzkich zachowań (rozumianych szeroko, tak by 
obejmowały również wzorce myślenia) przebiegała pod wpływem 
racjonalności gospodarczej, interesów marketingu, urabiania lojalności 
konsumenckiej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by rozwinięte na 
tej drodze technologie oraz organizmy rynkowe takie jak Facebook nie 
zostały przesterowane, przy względnie niedużym nakładzie środków, 
do wspomagania działań o charakterze już bezpośrednio wojennym. 
To zapewne z takich właśnie powodów władze Ukrainy odcięły swoim 
obywatelom dostęp do rosyjskiego portalu społecznościowego 
VKontakte171. 

Im więcej czasu dana jednostka lub grupa ludzi spędza w Sieci, tym 
więcej danych na swój temat pozostawia. Tym lepsze zatem (jeśli 
posiadamy odpowiednie algorytmy umożliwiające wydobywanie 
właściwych informacji z „surowych” danych) mogą być profile używane 
do mikrotargetowania. Ale to działa – a przynajmniej może działać  
– także „w drugą” stronę. Im dokładniejszy profil jednostki posiadamy, 
nie tylko tym bardziej skutecznie możemy ją przekonać do decyzji 
konsumenckich lub politycznych, możemy również „pod” nią 
skonstruować szczególny dla danej jednostki styl jej uzależniania. 
Możemy uzależniać ją od danego typu przekazu, produktu, rodzaju 
emocji za pomocą muzyki, filmu, obrazu znacznie głębiej i trwalej niż 
jest to możliwe bez posługiwania się indywidualnym, pogłębionym 
profilem.  

W sumie, można powiedzieć, iż wyłoniła się taka oto sekwencja faz  
i mechanizmów „zarządzania” człowiekiem: 

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

(6) mikrotargetowanie  (7) wpływ na zachowania jednostki/grupy 
 (8) głębsze uzależnianie   

(9) skuteczniejszy wpływ  (10) ściślejsza kontrola 
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Wyłania się tu szczególna pętla potencjalnego (a może już trwającego) 
psychotechnicznego wyścigu zbrojeń: udoskonalone techniki 
psychologicznego targetowania umożliwiają udoskonalanie technik 
uzależniających przez dopasowywanie ich do indywidualnych 
właściwości jednostek, a to z kolei zwiększy poziom skuteczności 
perswazyjnej dalszego profilowania/targetowania. W całym tym 
procesie już niebawem rozstrzygająca będzie rola systemów AI 
specjalnie projektowanych po to, by w sposób zautomatyzowany 
przeprowadzać użytkownika przez kolejne pętle – spiralą pod górę,  
w stronę większej skuteczności – mikrotargetowania, uzależniania  
i manipulacji. 

„Budowanie” umysłów przeciwnika może polegać np. na wszczepieniu 
mu na przykład pragnienia nieokiełznanego konsumowania, szukania 
nieustannych nowych pól ekspresji swego hiperindywidualizmu, 
potrzeby skrajnie krytycznej postawy wobec własnego państwa, jego 
historii, a nawet kontestowania własnej tożsamości (indywidualnej  
i wspólnotowej) np. w imię doprowadzonej do absurdalnych 
rozmiarów powinności osobistej kreatywności. Zaś na poziomie 
społecznym może następować tworzenie instytucji rynkowych 
wspomagających realizację tej woli. 

Oczywiste jest, iż zbiorowość głęboko zdezintegrowana jest bez 
większych szans w starciu ze zbiorowością zintegrowaną (choćby ta 
druga była pod wieloma względami na niższym poziomie rozwoju). 
Dlatego cyfrowe technologie budowania woli hiperindywidualistycznej 
dają możliwość, niezależnie od tego, na ile i przez kogo dotąd 
wykorzystywaną, uzyskania przewag tworzących potencjalnie trwałe, 
trudno odwracalne asymetrie. 

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

Jednym z przykładów takich trendów może być zjawisko kolonializmu 
technologicznego, którego ilustracją jest chiński eksport technologii 
nadzoru do krajów Afryki, zarazem służący rozbudowie sfery 
wpływów172. 
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Coraz powszechniejsze „przerabianie” wszystkiego, co analogowe na 
cyfrowe może doprowadzić do sytuacji, w której realna staje się wizja 
naczelnego algorytmu, który umożliwiłby jakieś swoiste (swoiste  
– gdyż obecnie zapewne nie do przewidzenia) panowanie nad światem 
przez jednego hegemona173.  

Być może wizja rozstrzygnięcia, czyli w pewien sposób zamknięcia 
wyścigu zbrojeń wyłania się wraz z rozwojem sprzężonych ze sobą 
technologii 5G, Internetu Rzeczy oraz rzeczywistości wirtualnej (VR). 

Trzeba wziąć pod uwagę, że okres uzyskania przez wyścig cyfrowy 
charakteru radykalnego będzie trudny do uchwycenia, gdyż nowe 
technologie, dziś jeszcze trudno wyobrażalne umożliwią budowę np. 
jakiegoś masowego Matrixu, czyli swoistej fejkowej, ale kompleksowej 
rzeczywistości. Tylko ilustracyjnie powiedzmy, że mogłaby to być np. 
jakaś kombinacja Virtual Reality, technologii deep fejków w świecie,  
w którym dzisiejsza powszechna dostępność smartfonów zostałaby 
zastąpiona przez powszechne wszczepianie implantów bezustannie 
„sprzęgających” ludzi z Siecią174. 

Zagrożenia klasyczne jako tło cyfrowego wyścigu zbrojeń 

Powszechnie uważa się, że demokracja liberalna znalazła się  
w poważnych tarapatach. Powstają kolejne analizy na temat kresu 
demokracji175. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia „jedynie”  
z głębokim kryzysem demokracji czy raczej już jej zmierzchem – to 
wymaga dalszych badań176. Podobnie jak problem, na ile sytuacja ta 
pochodna jest wobec własnej dynamiki rozwojowej bogatych krajów 
Zachodu, a w jakim stopniu została spowodowana i/lub nasilona przez 
zewnętrznych wrogów tej demokracji, np. w ramach wojny 
informacyjnej177.  

Obecnie dla wielu ekspertów nie ulega wątpliwości, że np.  
w przypadku brexitu jak i amerykańskiej kampanii prezydenckiej roku 
2016 Rosja realizowała liczne operacje wpływu178 ukierunkowane na 
dezintegrację społeczną. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu 
stworzonych na Zachodzie technologii cyfrowych, w tym algorytmów 
propagacji informacji Facebooka i Google’a.  

Także do uzyskania wysokiej dynamiki przez falę niekontrolowanych 
lub narzucanych migracji ostatnich lat przyczyniły się technologie 
cyfrowe. Migranci (w licznych przypadkach faktyczni uchodźcy 
stanowią niewielką ich część) dzięki smartfonom komunikują sobie 
najkorzystniejsze szlaki przemieszczania się, a grupy przemytników 
ludzi prowadzą marketing swoich usług. Także fale ataków 
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terrorystycznych ostatnich lat, w tym zjawisko home grown terrorists 
oraz samotnych wilków (lone wolves) zostały ułatwione przez Internet.  

Podobnie jak grupy społeczne podatne są na mody i fobie, tak 
mentalności gromadnej ulegają nierzadko rynki finansowe. Dotyczy to 
także firm ratingowych, które powinny dawać przykład racjonalności  
i zdystansowanej analizy. I chociaż same rynki finansowe nigdy nie były 
ostoją racjonalności, to technologie cyfrowe powodują, że negatywne 
efekty odruchów stadnych mogą być poważniejsze i o szerszym 
zasięgu. 

W tle tego wszystkiego są tysiące cyberataków dokonywanych 
codziennie, także na infrastrukturę krytyczną, ataków często  
o niejasnych intencjach. Być może chodzi tu o stałe testowanie 
podatności na zagrożenia wybranych sieci komputerowych.  
W niektórych przypadkach można przypuszczać, że w ramach 
wypracowanych już oraz dopiero przygotowywanych form wojny 
hybrydowej sprawdzane są nowe sposoby wywoływania zaburzeń 
społecznych. Może np. chodzić o doprowadzenie do przeciążenia 
systemów kierowania państwem w razie kumulacji różnych typów 
zagrożeń, np. o wywołanie utraty zdolności kierownictwa państwa do 
uzyskiwania adekwatnej świadomości sytuacyjnej w efekcie 
przeciążenia seriami nietypowych, trudnych do szybkiego 
zinterpretowania bodźców. 

Powszechnie wskazuje się, że rozwój AI prowadzi do głębokich, 
strukturalnych zmian, nierzadko porównywalnych z wynalezieniem 
prądu. Wśród zmian tych będzie likwidacja wielu miejsc pracy oraz 
całych zawodów – wiele czynności zostanie przekazanych robotom. 
Może to doprowadzić do zaburzeń na rynkach pracy. Wybitny brytyjski 
ekonomista, Robert Skidelsky, w niedawnej analizie179 przekonuje, że 
iluzją jest przekonanie, iż likwidacja licznych miejsc pracy powodowana 
przez kolejne fale automatyzacji, dzięki naturalnym dla wolnego rynku 
procesom dostosowań, na czas skompensuje ubytki tworząc nowe 
miejsca pracy. Skidelsky wskazuje, że polityka musi skierować większą 
uwagę na powiązanie tempa zmian technologicznych ze zdolnością 
społeczeństwa ludzkiego do wchłaniania tych zmian. Jego zdaniem 
tempo rozprzestrzeniania się automatyzacji należy spowolnić, by 
zrównoważyć narastające niepokoje pracownicze. 

Tymczasem, chociaż cały czas wprowadzane są w życie nowe techniki 
monitoringu zjawisk przyrodniczych i technicznych oraz zachowań 
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ludzkich, w efekcie nie następuje uzyskiwanie całościowych, spójnych 
obrazów kierunków przemian świata180.  

To właśnie są stale przekształcające się konteksty, w ramach których 
stawiany powinien być problem suwerenności cyfrowej Polski  
i groźba neokolonializmu cyfrowego jako nowe odmiany kapitalizmu 
peryferyjnego181. 

AI a cyfrowy wyścig zbrojeń 

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że AI już jest wokół nas: 
w komputerach, tabletach, smartfonach, wyszukiwarkach 
internetowych, w mediach społecznościowych. Tymczasem  
w dyskusjach o korzyściach i zagrożeniach, jakie AI ze sobą przynosi, 
bardzo często są obecne, być może dominują, błędne wyobrażenia na 
temat AI. Wbrew pozorom z punktu widzenia zagrożeń cywilizacyjnych 
kluczowy wcale nie jest problem posiadania przez AI świadomości, 
doścignięcia lub prześcignięcia możliwości umysłu ludzkiego albo 
naśladowania niektórych naszych funkcji poznawczych. 

Najważniejsza jest zdolność systemów AI do uczenia się, czyli do 
wkraczania na nowe pola działań (np. regulacji procesów zmian 
instytucjonalnych), w tym takie, które są ludziom niedostępne.  

Na wielu polach AI już nas przewyższa. Eksperci wskazują, że  
w przemyśle automatyczna kontrola jakości zmniejsza ryzyko 
przeoczenia usterek o 90%. Inni mówią, że Zachód w żadnym wypadku 
nie może ulec najbardziej nawet uzasadnionym obawom przed 
negatywnymi skutkami rozwoju AI, gdyż ubiegnięcie nas na tym polu 
przez Chiny może przynieść nieodwracalne szkody. 

Umiarkowanie czarny scenariusz przyszłości mówi o neokolonializmie 
cyfrowym, któremu mogą zostać poddane poszczególne grupy 
społeczne, kraje lub regiony: algorytmy wyszukiwarki przesądzają 
czego obywatele mogą się dowiedzieć; algorytmy portali 
społecznościowych decydują, co i z kim mogą sobie nawzajem 
komunikować oraz jak mają o tym wszystkim myśleć, a raczej, jak 
ODCZUWAĆ! Z kolei platformy sprzętowo-software’owe Internetu 
Rzeczy rozstrzygną, jakie gałęzie gospodarki np. polski kapitał  
w ogóle będzie mógł rozwijać; zaś Tinder i podobne aplikacje 
randkowe określą, kto z kim i wedle jakich reguł ma się dobierać  
w pary. 

Wszystkie okoliczności i mechanizmy przywołane w niniejszym tekście 
zdają się wskazywać, że jesteśmy w fazie rozwoju technologicznego, 
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która cechuje się coraz większą i coraz bardziej autonomiczną 
dynamiką182, także na polu cyfrowego wyścigu zbrojeń. Rozwój 
technologii cyfrowych cechuje się tym, że nie może on jednocześnie nie 
być wyścigiem zbrojeń. Najwyższa pora by to sobie dobrze uzmysłowić 
i rozważyć wyciągnięcie odpowiednich wniosków183.  

Rekomendacje dla Polski 

Skumulowany już potencjał masowej inwigilacji cyfrowej sprawia, że 
prywatność obywateli nie jest tylko sprawą osobistą, ale kwestią 
bezpieczeństwa narodowego. Coraz lepiej widać, że cyfrowy wyścig 
zbrojeń jest kontekstem cywilizacyjnym, którego państwo polskie nie 
może ignorować. Państwo nie może też delegować wszystkich 
rozwiązań w tym zakresie na rynek (korporacje), sojuszników, czy bloki 
militarno-polityczne do których należymy (NATO, EU).  Polska 
potrzebuje zarazem gotowości do szybkiej zmiany, jak  
i wypracowania pewnych elementów suwerenności cyfrowej. W tym 
kontekście formułujemy następującą serię rekomendacji, czy raczej 
kierunków działania: 

 Należy rozbudować rządowe Centrum Analiz Strategicznych (i inne 
ogniwa analityczne władzy publicznej) pod kątem stałego, 
zinstytucjonalizowanego, wielowymiarowego monitorowania 
technologicznych trendów cywilizacyjnych – zwłaszcza pod kątem 
praktycznym: ustalania, gdzie możemy jako kraj uzyskać przewagi 
(choćby okresowe). 

 Trzeba stworzyć całą gamę narzędzi do detekcji wyłaniających się 
game changerów, czyli wywoływanych przez technologię trendów 
mogących zmienić dynamikę stosunków międzynarodowych  
i scenariuszy przyszłości dla Polski. 

 W kluczowych instytucjach zbudować zespoły analizy strategicznej 
uwolnione od ciśnienia zadań bieżących, zdolne do analizowania 
problemów „ważnych, ale niepilnych”184. 

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

 Prowadzić regularne seminaria i cyfrowe gry strategiczne z udziałem 
kierownictwa państwa. 

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

 Zinstytucjonalizować poszukiwanie zasobów niewidocznych, 
„uśpionych”, tego typu jak wykorzystywane w ramach tzw. ekonomii 
współdzielenia (sharing economy), np. czasu wolnego kierowców  
– vide aplikacje typu BlaBlaCar czy Uber. 

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

 Uwzględniając inne kraje, choć niekoniecznie je naśladując, trzeba 
wypracować politykę RP wobec danych, a co najmniej aktywnie  
i z namysłem nad bezpieczeństwem narodowym egzekwować RODO.  

 Trzeba tworzyć pola suwerenności cyfrowej; własne standardy 
technologiczne na wybranych polach lub co najmniej uczestnictwo  
w tworzeniu standardów przez innych.  

 Trzeba pielęgnować i/lub zbudować zdolności operacyjne państwa  
i wojska w świecie bez prądu i/lub Sieci.  

 Trzeba nasilić naszą aktywność w międzynarodowych działaniach na 
rzecz regulacji Internetu oraz kontroli rozwoju AI. W tym ostatnim 
kontekście należałoby poprzeć, nader rozsądne stanowisko Josepha 
Nye’a (amerykańskiego polityka i wybitnego badacza) twierdzącego, że 
ludzkość potrzebuje specjalnego międzynarodowego traktatu  
o cyberprzestrzeni185. 

 Niezależnie od powyższego Polska winna skokowo przyśpieszyć 
kształcenie specjalistów z zakresu AI na uczelniach politechnicznych  
i ekspertów od społecznych konsekwencji rozwoju AI na wydziałach 
nauk społecznych.  

 Istotnie ograniczyć drenaż mózgów, zwłaszcza w zakresie szeroko 
rozumianych talentów informatycznych. W obecnych warunkach 
powyższych celów prawdopodobnie nie da się osiągnąć bez jakiegoś 
rodzaju tzw. specustawy określającej preferencyjne warunki dla 
szkolenia i utrzymania w kraju talentów. 

 Zbudować wywiad i „kontrwywiad” technologiczny, którego celem 
będzie m.in. operacyjne monitorowanie i przeciwdziałanie 
technologicznym formom penetracji i destabilizacji tkanki społecznej 
RP186. [7/4/8/0/3] 
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Podatność Internetu na zakłócenia większa niż 
oczekiwano14  

SYGNAŁ 

22 września 2017. W dn. 28 sierpnia 2017 w Japonii doszło do 
przejściowego odcięcia milionów użytkowników od Internetu. Awarię 
przypisuje się Google’owi, który miał wskutek błędu zablokować 
znaczną część ruchu w sieci187. Przedstawiciel Google’a oficjalnie 
przyznał, iż błąd faktycznie miał miejsce; według jego deklaracji, 
usterkę usunięto w ciągu 8 minut. Mimo to, według doniesień 
prasowych, wyłączenie sieci objęło niemal połowę terytorium kraju  
i miało poważne konsekwencje, w szczególności w postaci odcięcia 
dostępu obywateli do systemu rezerwacji biletów kolejowych oraz 
usług bankowych188. W ciągu kilku godzin od awarii prędkość Internetu 
w wielu miejscach była znacznie mniejsza niż normalnie. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii zleciło wyjaśnienie 
przyczyn awarii.  

Rekomendacja. Internet powstał jako bezpieczny system komunikacji 
dla amerykańskiej armii na wypadek konfliktu nuklearnego. Niedawne 
wypadki w Japonii pokazują, że jest on znacznie bardziej podatny na 
poważne zakłócenia, niż sądzono. Warto rozważyć opracowanie 
scenariusza czasowego (np. kilkudniowego) odcięcia lub spowolnienia 
dostępu do Internetu w Polsce i przeanalizowania potencjalnego 
wpływu tej sytuacji na funkcjonowanie instytucji publicznych, 
przedsiębiorstw i zwykłych obywateli pod kątem wytypowania 
poważniejszych obszarów zakłóceń i dezorganizacji. [5/3] 

                                                      
187 [admin],  Google Made a Small Mistake, Causing a Widespread Internet Outage 

in Japan, 28.08.2017, http://vtechnonews.com/google-made-a-small-mistake-
causing-a-widespread-internet-outage-in-japan/ [odczyt: 22.09.2017]. 

188 M. Locklear, Google accidentally broke the internet throughout Japan, 
28.08.2017, https://www.engadget.com/2017/08/28/google-accidentally-
broke-internet-japan/ [odczyt: 22.09.2017].  

                                                      
14  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 7, sierpień-wrzesień 2017.   
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Program konferencji 

 
 

Polska wspólnota analityczna a wyzwania 
cywilizacyjne w latach 2020-2030 

 
 

PROGRAM 
zamkniętej konferencji  

Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi  
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

 
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

28 listopada 2019 roku, czwartek 
Warszawa Rembertów 

Klub Akademii Sztuki Wojennej, sala 211 
budynek nr 56, naprzeciwko Biblioteki Akademii Sztuki Wojennej przy 

ul. Pontonierów 2 
współrzędne 52.263970, 21.177645 

 
Formuła: tylko osoby zaproszone, które potwierdziły udział; bez 

nagrywania 

 
Cel konferencji: przegląd sposobów ujmowania przez czołowe polskie 
środowiska analityczne wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi w 
najbliższych latach stanie RP. 
 
10.00 Otwarcie konferencji: dr Jakub Skiba, Szef CBB ASzWoj oraz  
dr hab. Andrzej Zybertowicz, kierownik OSnWC 
 
10.10-11.10 Panel 1: Metodologia i teoria diagnozowania wyzwań 
cywilizacyjnych 
Uczestnicy – przedstawiciele ASzWoj: dr hab. Stanisław Burdziej 
(OSnWC), dr Dominik Smyrgała (Instytut Historii Wojskowej), dr hab. 
Halina Świeboda, prof. ASzWoj (Katedra Bezpieczeństwa 
Informacyjnego i Komunikacji) 
Moderator: A. Zybertowicz 
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11.10-11.30 Przerwa kawowa 
 
11.30-12.40 Panel 2: Bezpieczeństwo kulturowe RP 
Uczestnicy: dr hab. Magdalena Bainczyk (Instytut Zachodni), dr Cezary 
Kościelniak (Instytut Kulturoznawstwa UAM), dr hab. Michał 
Łuczewski (Centrum Myśli Jana Pawła II)  
Moderator: dr Maciej Gurtowski (OSnWC) 
 
12.40-13.00 Przerwa kawowa 
 
13.00-14.50 Panel 3: Czarne scenariusze nadchodzącej dekady  
Uczestnicy: Piotr Arak (Polski Instytut Ekonomiczny), Łukasz Kulesa 
(PISM), dr Józef Orzeł (Think Tank Instytut), Bartłomiej Radziejewski 
(Nowa Konfederacja), Krzysztof Strachota (Ośrodek Studiów 
Wschodnich), dr Jerzy Targalski (Ośrodek Studiów Przestrzeni 
Postsowieckiej CBB) 
Moderator: dr Bolesław Piasecki (OSnWC); krytyka scenariuszy:  
dr Grzegorz Lewicki (OSnWC) 
 
15.00-15:55 Obiad 
 
16.10-17.30 Robocze spotkanie szefów think tanków i/lub ich 
przedstawicieli; tylko osoby zgłoszone (Kasyno ASzWoj, Sala 
Lustrzana) 
 


