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W numerze między innymi:  

 

• Cyberatak na Igrzyska zimowe przeprowadzono za pomocą cyberbroni 
zbudowanej z elementów narzędzi używanych w przeszłości przez Chiny, Rosję  
i Koreę Północną.  

• Amerykański akt oskarżenia w sprawie wpływania przez Rosję na wybory w USA 
daje częściowy wgląd w rosyjskie operacje informacyjne.   

• Chińscy badacze przedstawiają nowy typ ataku na systemy głębokiego uczenia 
maszynowego. 

• Rosyjskie siły zbrojne zabraniają żołnierzom i pracownikom wojska korzystania ze 
smartfonów – mają je zastąpić proste telefony komórkowe bez aparatów 
fotograficznych i GPS.  

• Wejście na rynek technologii wprowadzania w błąd algorytmów rozpoznających 
obrazy (tzw. adversarial attack).  

• Firma Weight Watchers ogłosiła, że jej popularna aplikacja do kontroli wagi będzie 
przejściowo darmowa dla nastolatków; może to skutkować wzrostem 
uzależnienia młodych konsumentów od praktyk dietetycznych i prowadzić do 
niezdrowego zainteresowania wagą oraz zaburzeń tożsamości. 

• Internetowa telewizja Netflix śledzi i analizuje wzorce zachowań użytkowników  
i potencjalnie jest w stanie budować profile psychologiczne pojedynczych osób 
oraz grup. 

• Opublikowanie mapy aktywności użytkowników Strava App dało wyobrażenie  
o skali zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z aplikacji mobilnych przez 
pracowników wojska i służb.  
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Cyberatak na Igrzyska zimowe przeprowadzono za pomocą 
cyberbroni zbudowanej z elementów narzędzi używanych przez 
Chiny, Rosję i Koreę Północną 

KOMUNIKAT 

28 lutego 2018. Instytucje, które analizowały cyberataki na ceremonię otwarcia  
i infrastrukturę Igrzysk w Pjongczang z początku lutego br. podkreślają,  
że wykorzystane w nich oprogramowanie ma cechy narzędzi używanych przez grupy 
hakerskie z Rosji, Chin i Korei Północnej1. W złośliwym oprogramowaniu znalazły się 
fragmenty kodów, które w przeszłości były użyte w operacjach przypisanych tym 
państwom2. Część ataku była prowadzona z północnokoreańskich adresów IP3.  

Do sieci komputerowej organizatorów Igrzysk za pomocą technik phishingowych4 
zostało wprowadzone złośliwe oprogramowanie nazwane później „Olympic 
Destroyer”5. Zadaniem tego programu było wyłączenie komputerów przez usunięcie  
z nich plików systemowych. Atak zakłócił transmisję telewizyjną i internetową  
z ceremonii otwarcia Igrzysk, ale nie wywarł wpływu na ich infrastrukturę krytyczną. 

Zgodnie z opinią amerykańskiego wywiadu, która przeciekła do mediów, to rosyjski 
wywiad wojskowy odpowiada za zorganizowanie ataków6. Zgodnie z przywoływaną 
opinią, operację przeprowadzono tak, żeby utrudniona była atrybucja – wskazanie 
autorów ataków7.  

Komentarz: Taktyka prowadzenia cyberoperacji „pod obcą flagą” jest dobrze znana 
badaczom z zakresu cyberbezpieczeństwa8. W wypadku ataku na Igrzyska, 

                                                      
1 Por. A. Greenberg, Russian Hacker False Flags Work—Even After They're Exposed, 27.02.2018, 

https://www.wired.com/story/russia-false-flag-hacks/ [odczyt: 28.02.2018]. 
2 Tożsame miało być nawet 20% kodu użytego oprogramowania.  
3 O tym, że takie są możliwe konsekwencje budowy internetowego łącza szerokopasmowego 

pomiędzy  Koreą Północną a Rosją pisaliśmy w „Biuletynie OSnWC” nr 8.  
4  Technika, której nazwa odwołuje się do łowienia ryb przy pomocy sieci, polega na rozesłaniu do 

bardzo dużej ilości użytkowników np. zarażonego wirusem e-maila licząc na to, że wśród nich 
znajdzie się kilku mniej ostrożnych odbiorców, którzy z ciekawości otworzą zainfekowany załącznik 
(zarzuca się szeroką sieć, mając nadzieje, że ktoś w nią wpadnie). 

5 J. Finkle, 'Olympic Destroyer' malware targeted Pyeongchang Games: firms, 12.02.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-olympics-2018-cyber/olympic-destroyer-malware-targeted-
pyeongchang-games-firms-idUSKBN1FW22O [odczyt: 1.03.2018]. 

6 Przecieki od „przedstawicieli amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej” ukazały się w „The 
Washington Post”: E. Nakashima, National Security Russian spies hacked the Olympics and tried to 
make it look like North Korea did it, U.S. officials say, 24.02.2018, 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-spies-hacked-the-olympics-and-
tried-to-make-it-look-like-north-korea-did-it-us-officials-say/2018/02/24/44b5468e-18f2-11e8-
92c9-376b4fe57ff7_story.html [odczyt: 28.02.2018].     

7 Zob. np. J. Rosenberg, 2018 Winter Cyber Olympics: Code Similarities with Cyber Attacks in 
Pyeongchang, 12.02.2018, www.intezer.com/2018-winter-cyber-olympics-code-similarities-cyber-
attacks-pyeongchang/ [odczyt: 28.02.2018]; P. Rascagneres i M. Lee, Who Wasn’t Responsible for 
Olympic Destroyer?, 26.02.2018, blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-
olympic.html [odczyt: 28.02.2018]. 

8 Opisali ją np. analitycy  Kaspersky Lab: B. Bartholomew i J. Andres Guerrero-Saade, Wave Your False 
Flags! Deception Tactics Muddying Attribution in Targeted Attacks, „Virus Bulettin Conference” 
październik 2016, https://cdn.securelist.com/files/2016/10/Bartholomew-GuerreroSaade-
VB2016.pdf [odczyt: 28.02.2018]. 

https://www.wired.com/story/russia-false-flag-hacks/
https://www.reuters.com/article/us-olympics-2018-cyber/olympic-destroyer-malware-targeted-pyeongchang-games-firms-idUSKBN1FW22O
https://www.reuters.com/article/us-olympics-2018-cyber/olympic-destroyer-malware-targeted-pyeongchang-games-firms-idUSKBN1FW22O
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-spies-hacked-the-olympics-and-tried-to-make-it-look-like-north-korea-did-it-us-officials-say/2018/02/24/44b5468e-18f2-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-spies-hacked-the-olympics-and-tried-to-make-it-look-like-north-korea-did-it-us-officials-say/2018/02/24/44b5468e-18f2-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-spies-hacked-the-olympics-and-tried-to-make-it-look-like-north-korea-did-it-us-officials-say/2018/02/24/44b5468e-18f2-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html
http://www.intezer.com/2018-winter-cyber-olympics-code-similarities-cyber-attacks-pyeongchang/
http://www.intezer.com/2018-winter-cyber-olympics-code-similarities-cyber-attacks-pyeongchang/
https://twitter.com/r00tbsd
https://www.blogger.com/profile/17941683095374027310
http://www.blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
http://www.blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
https://cdn.securelist.com/files/2016/10/Bartholomew-GuerreroSaade-VB2016.pdf
https://cdn.securelist.com/files/2016/10/Bartholomew-GuerreroSaade-VB2016.pdf
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prawdopodobnie już na etapie planowania chodziło o pozostawienie śladów 
wskazujących na kilku możliwych sprawców. Przekonanie amerykańskiego wywiadu, 
że autorem ataku na Igrzyska jest GRU, rosyjski wywiad wojskowy, nie jest oczywiście 
wystarczające do wskazania osób lub instytucji odpowiedzialnych za ataki. Próby 
przypisania ataku Korei Północnej lub Chinom zagmatwały sprawę w stopniu, który 
pozwala Rosjanom na noszące znamiona wiarygodności wypieranie się swojej 
odpowiedzialności. Wskazuje na to przede wszystkim motyw – zemsta za kary 
nałożone na Rosję za doping przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

W przyszłości ewentualnym autorom ataków – również Rosjanom – łatwo będzie 
odrzucać zarzuty o przeprowadzenie cyberataków przez wskazywanie, że były one 
czyimiś cudzymi operacjami przeprowadzonymi „pod obcą flagą”. [JW/BP] 
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Akt oskarżenia przeciwko organizatorom internetowej manipulacji 
wyborami prezydenckimi w USA 

KOMUNIKAT 

21 lutego 2018. W dniu 16 lutego br. złożony został akt oskarżenia w śledztwie 
prowadzonym przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera, w sprawie 
wywierania przez Rosję wpływu na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku9.  

W sposób jednoznaczny śledczy oskarżyli: rosyjską spółkę Internetowa Agencja 
Badawcza (Агентство Интернет Исследований) i jej właścicieli, sponsorów (osoby  
i sieć spółek maskujących przepływy finansowe) oraz zidentyfikowanych kluczowych 
pracowników IAB. Łącznie zarzuty objęły 13 osób i trzy podmioty gospodarcze.  

Najistotniejszym ze wskazywanych w tym kontekście nazwisk wydaje się kontrolujący 
IAB, powiązany z Władimirem Putinem oligarcha Jewgienij Wiktorowicz Prigożin 
(Евгений Викторович Пригожин). 

Pozostałe oskarżone osoby należały do kierownictwa IAB, tworzyły plany operacji 
informacyjnych, podróżowały do USA w celach rozpoznawczych lub tworzyły 
infrastrukturę informatyczną – również w USA – zwiększającą bezpieczeństwo 
operacyjne. Szczególną rolę pełniły tu serwery wykorzystywane do tworzenia 
prywatnych sieci wirtualnych (VPN)10.  

Od roku 2014 oskarżeni mieli analizować amerykańskie media społecznościowe  
i typować w nich grupy, które uznawali za użyteczne dla swoich celów. Analizy 
prowadzone były również w trakcie wyjazdów „studyjnych” do USA, w trakcie których 
poszukiwano punktów zapalnych – kluczowych regionów i kwestii spornych dla 
amerykańskich wyborów.  

Szczególną rolę w tego rodzaju działaniach odgrywały „społeczności Facebooka” 
znajdujące się pod wpływem oraz kontrolowane przez IAB, które nagłaśniały 
kontrowersyjne tematy.  

Komentarz: Modus operandi IAB jest publicznie znany od około 5 lat. Od 2013 roku 
ukazują się artykuły prasowe na temat Agencji i jej metod działania oraz na temat jej 
związków z administracją obecnego prezydenta Rosji11. Amerykański akt oskarżenia 

                                                      
9 Indictment, złożony 16 lutego 2018, https://www.justice.gov/file/1035477/download [odczyt: 

19.02.2018]. W Polsce sprawa została szeroko opisana przez portal „niebezpiecznik.pl”: redakcja, 
13 Rosjan oskarżonych o wpływanie na wyniki wyborów prezydenckich w USA. W tle kradzieże 
tożsamości, trolle i miliony dolarów wydane na reklamy. Jak oni to zrobili?, 17.02.2018, 
https://niebezpiecznik.pl/post/13-rosjan-oskarzonych-o-wplywanie-na-wyniki-wyborow-
prezydenckich-w-usa-w-tle-kradzieze-tozsamosci-trolle-i-miliony-dolarow-wydane-na-reklamy-jak-
oni-to-zrobili/ [odczyt 19.02.2018]. 

10 Ang. Virtual Private Network – zaszyfrowany „kanał” łączący komputer użytkownika ze specjalnym 
serwerem. Dzięki VPN ruch internetowy sprawia wrażenie, że zaczyna się dopiero od serwera. 
Rosjanie zakładali takie kanały łączące siedziby IAB z serwerami znajdującymi się w USA i dzięki 
temu mogli udawać, że kreowana przez nich aktywność w mediach społecznościowych pochodziła 
ze Stanów. 

11 Zob. np.: А. Гармажапова, Где живут тролли. Как работают интернет-провокаторы в Санкт-
Петербурге и кто ими заправляет, 9.09.2013, 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/09/56265-gde-zhivut-trolli-kak-rabotayut-internet-

https://www.justice.gov/file/1035477/download
https://niebezpiecznik.pl/post/13-rosjan-oskarzonych-o-wplywanie-na-wyniki-wyborow-prezydenckich-w-usa-w-tle-kradzieze-tozsamosci-trolle-i-miliony-dolarow-wydane-na-reklamy-jak-oni-to-zrobili/
https://niebezpiecznik.pl/post/13-rosjan-oskarzonych-o-wplywanie-na-wyniki-wyborow-prezydenckich-w-usa-w-tle-kradzieze-tozsamosci-trolle-i-miliony-dolarow-wydane-na-reklamy-jak-oni-to-zrobili/
https://niebezpiecznik.pl/post/13-rosjan-oskarzonych-o-wplywanie-na-wyniki-wyborow-prezydenckich-w-usa-w-tle-kradzieze-tozsamosci-trolle-i-miliony-dolarow-wydane-na-reklamy-jak-oni-to-zrobili/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/09/56265-gde-zhivut-trolli-kak-rabotayut-internet-provokatory-v-sankt-peterburge-i-kto-imi-zapravlyaet
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wskazuje, że narzędzia walki informacyjnej wykorzystywane wewnątrz Rosji do 
zwalczania opozycji, zostały użyte na polu międzynarodowym. Na podstawie 
dotychczas dostępnych danych otwartych trudno określić, ile podobnych do IAB 
organizacji działa na rzecz Rosji. 

Rekomendacje: Bazy danych i wiedza analityków polskich służb o działalności 
wywiadowczej i informacyjnej Rosji powinny zostać zestawione z nazwiskami oraz 
podmiotami gospodarczymi, wymienionymi w akcie oskarżenia przygotowanym przez 
Muellera. Warto ocenić, czy również w Polsce IAB i związane z nią osoby pozostawiły 
ślady swojej działalności w mediach społecznościowych. 

Warta uwagi jest – nie tylko dla tajnych służb, ale również dla Państwowej Komisji 
Wyborczej – rekonstrukcja mechanizmów używanych przez Rosję do wpływania na 
wybory. Dobrym punktem wyjścia wydaje się przywołany wyżej akt oskarżenia. 
[JW/KP]         

 

 

 

   

  

                                                                                                                                                         
provokatory-v-sankt-peterburge-i-kto-imi-zapravlyaet [odczyt 19.02.2018]; A. Chen, The Agency, 
2.06.2015, https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html [odczyt 19.02.2018]. 

https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
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Ocena zagrożeń cybernetycznych amerykańskiej Wspólnoty 
Wywiadowczej na rok 2018 

KOMUNIKAT 

16 lutego 2018. Amerykański Director of National Intelligence12 opublikował Globalną 
Ocenę Zagrożeń Amerykańskiej Wspólnoty Wywiadowczej13. Dokument ma charakter 
jawny i został sporządzony dla Kongresu USA. W raporcie stwierdzono, że „Rosja, 
Chiny, Iran i Korea Północna będą stanowić największe zagrożenie cybernetyczne dla 
USA w roku 2018”14, zwłaszcza wobec braku jasnych reakcji na ataki cybernetyczne. 
Podkreślono, że państwa te używają niskonakładowych metod w cyberprzestrzeni. 
Według autorów potencjał zaskoczenia w sferze cybernetycznej w roku 2018 będzie 
rosnąć w przypadku ataków ze strony aktorów państwowych, jak i niepaństwowych.  

W kontekście Rosji stwierdzono, że należy się spodziewać dalszego wzrostu ilości 
ataków na Ukrainę, także z wykorzystaniem nowych zdolności. Ponadto, rosyjskie 
służby specjalne mają kontynuować testowanie i rozpoznanie systemów 
infrastruktury państwo NATO.  

Chiny skupiają się na atakach wymierzonych w przemysł prywatny w USA  
(w szczególności zbrojeniowy oraz komunikacyjny), choć skala ataków 
cybernetycznych od 2015 roku zmalała15. Podkreślono także integrację narzędzi 
cybernetycznych w ramach Sił Wsparcia Strategicznego Chińskiej Armii Ludowej, 
które są unikalną organizacją łączącą sfery: cybernetyczną, informacyjną i przestrzeni 
kosmicznej.  

W przypadku Iranu ocenia się, że głównym celem ataków jest Izrael i Arabia 
Saudyjska, choć USA spodziewają się prowadzenia przygotowań do potencjalnych 
ataków wobec nich.  

Z kolei dla Korei Północnej działania w cyberprzestrzeni mają służyć głównie do 
obchodzenia sankcji ONZ i gromadzenia środków finansowych.  

W zakresie działań aktorów niepaństwowych przewiduje się, że nadal będzie rosła 
ilość ataków zarówno terrorystycznych, jak i kryminalnych. W raporcie zauważono 
także, że od 2007 roku ponad 10-krotnie wzrosła liczba państw zdolnych do 
prowadzenia działań w cyberprzestrzeni.  

Komentarz: Dokument wydany przez Dyrektora Wywiadu Narodowego należy ocenić 
jako ostrożny, zawierający jedynie prognozy zakładające kontynuacje trendów. Raport 
jest jednak istotny również politycznie, ponieważ zawiera liczne i bezpośrednie 
odniesienia do Rosji, Chin oraz Iranu. Amerykańskie przewidywania wyznaczają 
również prawdopodobny kierunek zagrożeń dla Polski w kontekście Rosji i Chin. 
[BP/JW] 

                                                      
12 Najwyższy urzędnik w amerykańskich służbach specjalnych pełniący rolę koordynatora. Obecnie 

urząd pełni Dan Coats. 
13 Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf 
[odczyt: 16.02.2018]. 

14 Tamże. 
15 W 2015 roku USA i Chiny zawarły porozumienie, którego celem miało być ograniczenie 

cybernetycznego szpiegostwa przemysłowego przez chińskie podmioty państwowe. Od tego czasu, 
skala ataków na przedsiębiorstwa w USA zmalała pod względem ilościowym, ale nie jakościowym. 

https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

9 
 

Podatność sztucznych sieci neuronowych i deep learning na „konie 
trojańskie” 

KOMUNIKAT 

23 lutego 2018. Zespół chińskich badaczy pracujących w Chinach i USA opublikował 
ważny artykuł na temat ataków na algorytmy tzw. głębokiego uczenia maszynowego 
(deep learning), które działają w oparciu o sztuczne sieci neuronowe16. Nowy typ 
ataków polega na wprowadzeniu do algorytmu, już na etapie jego konstruowania lub 
wstępnego „uczenia” złośliwego kodu. W efekcie manipulacji algorytm działa 
poprawnie i zgodnie z deklarowanymi założeniami (np. identyfikuje twarze lub głos 
wybranych osób), ale tylko do momentu, w którym zostanie zastosowany wobec 
niego określony wyzwalacz (trigger). Wówczas algorytm przestaje działać poprawnie, 
choć  anomalie mogą być niezauważalne dla jego użytkownika. Oznacza to,  
że – używając tego samego przykładu – algorytm przestaje identyfikować twarze lub 
głos wybranych osób.   

Systemy głębokiego uczenia naśladują strukturę neuronalną mózgu i dążą do tego, 
żeby „uczenie się” przez algorytmy przypominało procesy uczenia się zachodzące  
u ludzi i zwierząt. Poniższy bardzo uproszczony schemat17 (Rysunek 1) ilustruje ideę 
uczenia maszynowego i ataku na nie. System uczenia maszynowego zakłada,  
że w trakcie przetwarzania danych pomiędzy poziomem danych wejściowych (input 
layer) a poziomem danych wyjściowych (output layer) dochodzi do przypominającego 
pracę neuronów przetwarzania danych na poziomach ukrytych (hidden layers). 
Dopóki wśród danych wejściowych (input) nie ma wyzwalaczy, system działa 
normalnie i wypełnia swoje funkcje – dając oczekiwane dane wyjściowe (output). 
Dopiero kiedy wśród danych wejściowych pojawią się wyzwalacze (trigger synapses), 
algorytm daje nowe, zakodowane w nim na etapie jego projektowania odpowiedzi. 
Dostarczają ich niewykorzystywane wcześniej przez algorytm „ścieżki neuronowe” 
(payload synapses).  

                                                      
16 M. Zou, Y. Shi, Ch. Wang, F. Li, W. Song, Y. Wang, PoTrojan: powerful neural-level trojan designs in 

deep learning models, 8.02.2018, https://arxiv.org/abs/1802.03043 [odczyt: 23.02.2018].  
17 Ukrytych poziomów (hidden layers) jest w takim algorytmie o wiele więcej. 

https://arxiv.org/abs/1802.03043
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Rysunek 1. Schemat zainfekowania nowym rodzajem ataku algorytmu uczącego się. Źródło: 
https://arxiv.org/pdf/1802.03043.pdf, s. 3 [odczyt: 23.02.2018]. 

Komentarz: We wcześniejszych Biuletynach OSnWC opisane zostały ataki na systemy 
rozpoznawania obrazu i dźwięku typu adversarial attacks18. Są one definiowane jako 
„dane wejściowe zaprojektowane tak, by były błędnie klasyfikowane przez systemy 
uczenia maszynowego”19. Ataki te polegają na oszukaniu algorytmów, których 
zadaniem jest rozpoznawanie np. mowy lub twarzy, przez to, że do zdjęcia lub 
nagrania dodawany jest „szum”20. Jest on niewidoczny dla człowieka, lecz sprawia, że 
system identyfikuje np. na zdjęciu lub nagraniu coś całkowicie innego, niż widzi na 
nim człowiek. Typowy przykład używany do przedstawienia tego typu ataków to 
zamaskowanie znaku STOP przez dodanie do niego odpowiednio spreparowanych 
naklejek21. W efekcie takiego działania autonomiczny samochód dostrzega coś innego 
niż polecenie zatrzymania się. Problem adversarial attacks jest znany od co najmniej  
5 lat, ale nie został dotąd rozwiązany22. Badacze tej problematyki nadal znajdują nowe 
zagrożenia i opisują możliwe typy ataków.  

Opisany powyżej nowy typ ataku na algorytmy głębokiego uczenia maszynowego, 
pokazuje jeszcze większą podatność takich systemów na manipulację nimi niż  
w przypadku adversarial attacks. Po wyzwoleniu złośliwego kodu znak STOP nie 

                                                      
18 Zob. komunikat pt. Adversarial attacks: nowy sposób zakłócania neuronowych systemów 

rozpoznawania obrazów i dźwięków, „Biuletyn OSnWC” nr 8, s. 10-11; komunikat „Cyfrowy 
kamuflaż” (adversarial attack) skutecznie wprowadza w błąd algorytmy do rozpoznawania mowy, 
„Biuletyn OSnWC” nr 11, s. 11-13. 

19 Definicja za: The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, 
luty 2018, https://maliciousaireport.com/, s. 17 [odczyt: 23.02.2018].  

20 Przez „szum” rozumiemy wskazane w powyższej definicji dane wejściowe zaprojektowane tak,  
by zmyliły system. 

21 The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, luty 2018, 
https://maliciousaireport.com/, s. 17 [odczyt: 23.02.2018]. 

22 Ch. Szegedy i in., Intriguing properties of neural networks, 19.02.2014 (v.4), 
https://arxiv.org/abs/1312.6199 [odczyt: 23.02.2017]. 

https://maliciousaireport.com/
https://maliciousaireport.com/
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musiałby mieć dodanego żadnego „szumu”. Co więcej, odkrycie ataku byłoby bardzo 
trudne. Dotyczyłby on bowiem narzędzia, które dotychczas działało bez zarzutu. 
Przykładowo, działający sprawnie i precyzyjnie system może nagle zacząć ignorować 
grupę osób – np. pracowników i współpracowników tajnych służb lub działających na 
ich rzecz terrorystów. 

Problem jest jednak znacznie szerszy, bo dotyczy wszystkich nowych technologii, 
które korzystają z głębokiego uczenia maszynowego. Nowy typ ataku wskazuje,  
że konieczne wydaje się stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec wielu 
systemów sztucznej inteligencji.  

Rekomendacje:  

1. Przywołany artykuł chińskich badaczy powinien zostać przeanalizowany przez 
Narodowe Centrum Kryptologii i Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe CERT.GOV.PL. Warto również rozważyć powtórzenie analiz i testów 
nad złośliwymi kodami, które przeprowadzili chińscy naukowcy.  

2. Użytkownikom systemów bezpieczeństwa, opartych na algorytmach głębokiego 
uczenia maszynowego, trzeba uświadomić, jakie są związane z nimi zagrożenia. 
Powinny być one również brane pod uwagę przy zakupach systemów korzystających  
z tego typu technologii. [JW/MG] 
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Izraelski stratup wprowadza na rynek usługę wprowadzania w błąd 
algorytmów do rozpoznawania obrazów 

SYGNAŁ 

19 lutego 2018. 14 lutego br. Reuters poinformował23, że izraelski startup D-ID24 
wprowadził na rynek usługę modyfikacji plików graficznych, która czyni je 
„nieczytelnymi” dla obecnie działających algorytmów do rozpoznawania obrazów25. 
Ingerencja taka jest niedostrzegalna dla ludzkiego oka i jednocześnie zakłóca ona 
możliwość cyfrowej identyfikacji np. twarzy osoby widocznej na zdjęciu. Reuters 
podkreśla, że zastosowanie tej technologii może utrudnić pracę organów ścigania.  

Komentarz. Opisywana technologia jest przykładem działania typu adversarial 
attack26. Przejście od dotychczasowego etapu naukowych testów tej metody, do jej 
komercyjnego zastosowania jest naturalnym procesem rozwoju większości 
technologii. Wprowadzenie takiej usługi na rynek zbiega się z rosnącym 
zainteresowaniem bezpieczeństwem danych osobowych. Towarzyszy temu przeciwny 
trend do wykorzystywania technologii biometrycznych (np. do poszukiwania osób 
ściganych lub zaginionych, uwiarygodniania transakcji bankowych). Istotnym 
kontekstem wprowadzenia opisywanej usługi na rynek jest także wejście w życie 25 
maja br. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)27.  
Jeden z podmiotów przetwarzających na dużą skalę takie dane, tj. wymieniona przez 
Reuters firma Cloudinary, przechowująca w chmurze miliardy plików graficznych, 
rozpoczął pilotażową współpracę z D-ID. [MG/KP] 

  

                                                      
23 R. Harash, A. Rabinovitch, Israeli tech firm undercuts facial recognition to bolster privacy, „Reuters”, 

14.02.2018,  [odczyt: 18.02.2018]. 
24 Nazwa firmy D-ID ma kojarzyć się z „deidentyfikacją”, co oddaje adres strony internetowej 

przedsiębiorstwa: https://www.deidentification.co/. 
25 Zob. komunikat pt. Adversarial attacks: nowy sposób zakłócania neuronowych systemów 

rozpoznawania obrazów i dźwięków, „Biuletyn OSnWC” nr 8, s. 10-11; komunikat „Cyfrowy 
kamuflaż” (adversarial attack) skutecznie wprowadza w błąd algorytmy do rozpoznawania mowy, 
„Biuletyn OSnWC” nr 11, s. 11-13. 

26 Tamże. 
27 Tzw. GDPR/RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 [dostęp: 18.02.2018]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Rosyjskie siły zbrojne zabraniają żołnierzom i pracownikom wojska 
używania smartfonów 

SYGNAŁ 

21 lutego 2018. W mediach rosyjskich pojawiły się informacje, że tamtejsze 
Ministerstwo Obrony planuje wprowadzenie od 1 marca br. zakazu używania 
smartfonów przez żołnierzy i pracowników wojska28. Planowane jest wdrożenie 
oficjalnych procedur zakazujących używania telefonów z aparatami fotograficznymi 
oraz lokalizatorami GPS. Dotychczas istniały tylko zalecenia dotyczące zasad używania 
smartfonów, które dotyczyły np. jednostek pełniących służbę w Syrii.  

Dopuszczalne mają być tylko proste modele telefonów bez żadnych dodatkowych 
funkcji. W Zarządzie 8 Sztabu Generalnego FR (odpowiada za bezpieczeństwo 
informacyjne i systemy szyfrowania) miał powstać ich katalog, w którym znalazły się 
urządzenia Nokii, TeXeta, Alcatela i Samsunga.  

Komentarz: Rosyjskie siły zbrojne prowadzą wśród swoich żołnierzy kampanie 
informacyjne na temat wycieków informacji wynikających z używania mediów 
społecznościowych i fotoaparatów w telefonach. Rosyjskie media wskazują,  
że problem wpływu smartfonów na bezpieczeństwo operacyjne jest dostrzegany od 
co najmniej 2014 roku. To właśnie w trakcie zajmowania Krymu żołnierze 
rozpowszechniali swoje zdjęcia za pomocą mediów społecznościowych. W połowie 
2017 roku rosyjskie media pisały o obowiązku informowania przez kandydatów do 
służby kontraktowej o ich kontach w mediach społecznościowych29. Problemem jest 
to, że pracownicy wojska i żołnierze z łatwością omijają wytyczne i zakazy związane  
z ich aktywnością w mediach społecznościowych30. Rozmówcy prasy rosyjskiej ze 
Sztabu Generalnego FR wskazali na zakładanie kont pod fałszywymi nazwiskami oraz 
na to, że zakaz używania smartfonów będzie omijany przez noszenie przy sobie dwóch 
telefonów. W razie inspekcji okazywany będzie tylko uproszczony. [JW/KP]    

 

 

  

                                                      
28 И. Сафронов, Смартфоны увольняют с военной службы, 15.02.2018, 

https://www.kommersant.ru/doc/3549426 [odczyt: 21.02.2018]. 
29 К. Богданов, Бойцы призрачного фронта. Кто и почему запрещает военным соцсети, 

20.06.2017, https://lenta.ru/articles/2017/06/20/socmedia/ [odczyt: 21.02.2018]. 
30 И. Сафронов, Смартфоны увольняют… 

https://www.kommersant.ru/doc/3549426
https://lenta.ru/articles/2017/06/20/socmedia/
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Brytyjski rząd planuje ograniczenie wpływu nowych technologii na 
dzieci i młodzież 

KOMUNIKAT 

20 lutego 2018. Brytyjski rząd zamierza wprowadzić regulacje, które ograniczą wpływ 
nowych technologii na dzieci oraz młodzież. Impulsem do zmian jest raport „Digital 
Childhood”31 (autorów z Oxford University oraz Imperial College London), który stał 
się podstawą nowych regulacji prawnych. Raport proponuje m.in., aby dzieciom 
poniżej sześciu lat zakazano samodzielnego używania technologii cyfrowych, 
natomiast nastolatki miałyby mieć lekcje z „zarządzania reputacją w sieci” i uczyć się 
o długoterminowych konsekwencjach aktywności w sieci i mediach 
społecznościowych32. 

W wymiarze prawnym, zmieniona ma zostać przede wszystkim „Ustawa o ochronie 
danych” (Data Protection Bill). Planuje się m.in. wprowadzenie do niej poprawki 
mówiącej, że konta w mediach społecznościowych mogą zakładać dopiero 13-latki,  
a nie 11-latki, jak było wcześniej33. Inne proponowane zmiany w ustawie obejmują 
m.in.: 

1. Zapewnienie, że domyślne ustawienia wyższej ochrony prywatności 
zostają uruchomione, gdy użytkownik ma poniżej 16 lat; 

2. Nieujawnianie lokalizacji takiego użytkownika; 
3. Wyłączenie powiadomień o nowych wiadomościach lub aktywności 

znajomych w mediach społecznościowych w godzinach nocnych oraz  
w czasie pracy szkół34.  

Zasiadająca w Izbie Lordów Beeban Kidron, zwolenniczka tych zmian i współautorka 
raportu „Digital Childhood”, zauważa, że nowe technologie niszczą zdobycz 
cywilizacyjną, jaką jest status dzieciństwa i dziecka oraz wypracowana przez 
dziesięciolecia prawna ochrona dzieci. Jej zdaniem technologie te skracają bowiem 
dzieciństwo i wywalczoną dla niego ochronę35.  

Inicjatywa zmian spotkała się z ponadpartyjną zgodą w Wielkiej Brytanii. Rządzący 
chcą wymusić na gigantach IT zmiany w projektowaniu ich oprogramowania i sprzętu. 
Poprawka do ustawy zaproponowana przez Kidron wzywa firmy sektora IT do 
uwzględniania specyfiki młodych użytkowników.  

                                                      
31 Raport Digital Childhood. Addressing Childhood Development Milestones in the Digital Environment, 

2017,  http://5rightsframework.com/static/Digital_Childhood_report_-_EMBARGOED.pdf [odczyt: 
20.02.2018]. 

32 M. Bridge, Curb children’s use of technology for their own good, urge experts,  5.12.2017, 
https://www.thetimes.co.uk/article/curb-children-s-use-of-technology-for-their-own-good-urge-
experts-ccp65lc38  [odczyt: 20.02.2018]. 

33 Tamże.  
34 A. Asthana, Lords push for new regulations to protect children online, 18.11.2017,  

https://www.theguardian.com/society/2017/nov/18/lords-push-for-children-to-be-protected-
against-tech-giants-by-law [odczyt: 20.02.2018]. 

35 J. Pinkstone. Under-5s should be BANNED from using technology on their own and teenagers must 
be given online 'reputation management' lessons, claims report, 4.12.2017, 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5144007/Under-5s-BANNED-using-tech-own.html 
[odczyt: 20.02.2018].  

http://5rightsframework.com/static/Digital_Childhood_report_-_EMBARGOED.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/curb-children-s-use-of-technology-for-their-own-good-urge-experts-ccp65lc38
https://www.thetimes.co.uk/article/curb-children-s-use-of-technology-for-their-own-good-urge-experts-ccp65lc38
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5144007/Under-5s-BANNED-using-tech-own.html
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Rekomendacja. Polska młodzież i dzieci są coraz bardziej dotknięte przez podobne 
problemy cywilizacyjne jak ich rówieśnicy z Europy Zachodniej. Dotyczy to również 
wpływu nowych technologii. Dlatego zasadne jest rekomendowanie podjęcia przez 
Ministerstwo Cyfryzacji próby wprowadzenia podobnych zmian w polskim prawie. 
Rząd powinien postawić podobne wymogi wobec firm projektujących i zarządzających 
mediami społecznościowymi oraz wobec deweloperów innych programów, z których 
korzystają dzieci. [TJ/JW]  
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Popularna aplikacja wspomagająca utratę wagi będzie darmowa 
dla nastolatków, tworząc ryzyko uzależnienia i zaburzeń 
odżywiania  

SYGNAŁ 

23 lutego 2018. Międzynarodowa firma Weight Watchers – która zdobyła 
popularność dzięki sukcesowi diety o tej samej nazwie – ogłosiła w lutym, że latem 
2018 roku jej aplikacja na smartfony, wspomagająca liczenie kalorii będzie darmowa 
dla nastolatków w wieku 13-17 lat36. W reakcji na tę zapowiedź w mediach 
społecznościowych i prasie pojawiły się opinie, wskazujące na zagrożenia związane  
z korzystaniem ze wspomnianej aplikacji przez dzieci i młodzież37. Badania naukowe 
pokazują, że dieta Weight Watchers jest skuteczna38. Zdaniem jej twórców tajemnica 
sukcesu tkwi w przyjętym systemie punktowym. Użytkownicy aplikacji wykorzystują 
swoje smartfony, aby sprawnie przeliczać posiłki na punkty i kontrolować, czy ich 
suma nie przekracza ustalonych limitów. Codzienne obcowanie z aplikacją może 
jednak sprawiać, że młodzi użytkownicy wykształcą przesadne zainteresowanie 
własną sylwetką, zaczną traktować jedzenie w sposób patologiczny, utracą poczucie 
własnej wartości (postrzegając siebie głównie lub wyłącznie przez pryzmat wagi),  
a nawet rozwiną się u nich zaburzenia odżywiania39. Alternatywą dla tej i innych diet, 
wymuszających stały pomiar parametrów organizmu i jedzenia, jest zmiana stylu 
życia, sprzyjająca pożytecznemu w skali jednostki, rodziny i całego społeczeństwa 
budowaniu więzi międzyludzkich, wytwarzaniu i konsumowaniu zdrowej żywności 
oraz większej ilości ruchu40. Warto także podkreślić, że udostępnianie darmowych 
wersji aplikacji dzieciom może być próbą uzależnienia młodych konsumentów od 
produktu, który dorosłym oferowany jest odpłatnie – podobnie jak czyni to branża 
gier komputerowych41. [SB/NH]  

                                                      
36 Weight Watchers Announces Strategic Vision to Make Wellness Accessible to All, Inspiring Healthy 

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

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

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

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

40 N. H. Golden et al, Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents, „Pediatrics” 138(3), doi: 
10.1542/peds.2016-1649. 

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

http://www.weightwatchersinternational.com/file/Index?KeyFile=392090462
https://www.psychologytoday.com/blog/behernow/201802/weight-watchers-is-targeting-teens-their-game
https://www.psychologytoday.com/blog/behernow/201802/weight-watchers-is-targeting-teens-their-game
https://health.usnews.com/wellness/food/articles/2018-02-20/weight-watchers-for-teens-helpful-or-harmful
https://health.usnews.com/wellness/food/articles/2018-02-20/weight-watchers-for-teens-helpful-or-harmful
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/18/peds.2016-1649
http://www.businessinsider.com/sean-plott-explains-why-he-thinks-freemium-games-are-the-best-business-model-for-both-players-and-developers-2015-3
http://www.businessinsider.com/sean-plott-explains-why-he-thinks-freemium-games-are-the-best-business-model-for-both-players-and-developers-2015-3
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Internetowa telewizja Netflix śledzi wzorce zachowań 
użytkowników 

KOMUNIKAT 

17 lutego 2018. 13 lutego br. w europejskich mediach42 nagłośniono przypadek 
użytkownika internetowego serwisu Netflix, z którym ten ostatni rzekomo 
skontaktował się mailowo odkrywszy, że w ciągu tygodnia obejrzał on niemal bez 
przerwy 188 odcinków jednego serialu. Netflix miał nawiązać z użytkownikiem 
kontakt mailowy pytając, czy wszystko z nim w porządku. Według relacji samego 
użytkownika miał on akurat wtedy nawrót depresji. I choć pojawiły się informacje 
wskazujące, że cała historia może być „fake newsem”43, to inne oficjalne poczynania 
Netflixa44 uprawdopodabniają opisane w niej zdarzenie.   

Komentarz. Już w przeszłości media informowały, że Netlix używa zaawansowanych 
algorytmów analizujących wzorce zachowań użytkowników w celu usprawnienia 
swojej oferty45. Tym razem jednak internetowa kablówka nie poprzestała na 
wykorzystaniu danych do „użytku wewnętrznego”, ale zareagowała zauważywszy,  
że jeden z niemal 100 mln jej użytkowników46 w krótkim przedziale czasu ogląda 
wyjątkowo dużo odcinków serialu. Tradycyjnie, to zadaniem rodziny i bliskich było 
sprawowanie nadzoru nad dobrostanem fizyczno-psychicznym ludzi i reagowanie  
w przypadku kryzysu. Proces zrywania tradycyjnych więzi społecznych wraz  
z postępującą cyfryzacją naszego codziennego otoczenia (Internet Rzeczy) sprawia,  
że funkcje tych pierwszych zaczynają być w coraz większym stopniu wypełniane przez 
różne zamienniki. Opisywany tu przypadek pokazuje także potencjał analityczny 

                                                      
42  H. Margueritte, Mann sieht 188 Serienfolgen in einer Woche – dann macht sich sogar Netflix 

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

43  Di M.L. Prette, Guarda 188 episodi di The Office in una settimana, Netflix lo contatta. Ma è una 
bufala, „la Republicca”, 13.02.2018, http://www.repubblica.it/tecnologia/social-
network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_cont
atta_preoccupata-188739285/ [odczyt: 16.02.2018]. 

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

45  A. Watercutter, Netflix is using ‘The Defenders’ to understand its audience, „The Wired”, 
22.08.2018, https://www.wired.com/story/netflix-the-defenders-audience-data/ [odczyt: 
17.02.2018]; A. Alexe, Netflix study reveals Romanian users’ content consumption patterns, 
“Business Review”, 11.12.2017, http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-
romanian-users-content-consumption-patterns-154217 [odczyt: 16.02.2018].    

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

http://www.huffingtonpost.de/entry/netflix-depression-zu-lange-gucken-binge-watching_de_5a82c72ae4b0892a0352c288
http://www.huffingtonpost.de/entry/netflix-depression-zu-lange-gucken-binge-watching_de_5a82c72ae4b0892a0352c288
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5172881/Netflix-user-binge-watched-Office-non-stop-week.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5172881/Netflix-user-binge-watched-Office-non-stop-week.html
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.zdnet.com/article/that-creepy-netflix-tweet-raises-serious-privacy-questions
https://www.wired.com/story/netflix-the-defenders-audience-data/
http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-romanian-users-content-consumption-patterns-154217
http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-romanian-users-content-consumption-patterns-154217
https://www.theguardian.com/media/2017/jul/18/netflix-tops-100m-subscribers-international-customers-sign-up
https://www.theguardian.com/media/2017/jul/18/netflix-tops-100m-subscribers-international-customers-sign-up
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prostej, jak się wydaje, procedury monitoringu zachowania klienta telewizji 
internetowej. Należy wyraźnie podkreślić, że samo odkrycie tego, że ktoś ogląda 
„nienormalne” ilości serialu nie wymaga wyrafinowanego postępowania ani 
złożonych wnioskowań. Kluczowe znaczenie ma fakt, że tak banalny monitoring 
zachowań użytkowników, może naprowadzić na informacje o istotnym znaczeniu. 
Posiadając dostęp do bazy danych wzorców zachowań 100 mln użytkowników, Netflix 
jest w stanie wymodelować różne prawidłowości i uzyskać cenną wiedzę  
nt. nawyków, stylu funkcjonowania i sytuacji kryzysowych w życiu swoich klientów.  
W poprzednim numerze Biuletynu OSnWC47 pisaliśmy o możliwości wczesnego 
wykrywania choroby Alzheimera na podstawie samych danych z akcelerometru 
telefonu użytkownika. Opisywany tu przypadek jest podobny – telewizja internetowa 
może „diagnozować” użytkowników na podstawie danych o oglądalności. I dotyczy to 
potencjalnie zarówno poszczególnych osób jak i grup użytkowników. Ma to istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ pokazuje, że istnieje kolejny 
zbiór danych, potencjalnie wrażliwych, na temat części populacji, który znajduje się  
w posiadaniu podmiotów obcych i analizowany jest poza kontrolą państwa.  
Taka analiza może także pozwalać na modelowanie zbliżone do mikrotargetingu48  
– wiedząc o tym, jakie produkcje użytkownicy preferują, można konstruować ich 
indywidualne profile psychologiczne. [MG/KP] 

 

  

                                                      
47 Zob. komunikat pt. Na podstawie danych ze smartfona można diagnozować chorobę Alzheimera  

u jego użytkownika, „Biuletyn OSnWC” nr 11, s. 17. 
48 Zob. komunikat Modelowanie psychograficzne i mikrotargetingowy marketing – nowe metody 

wpływania na preferencje wyborcze, „Biuletyn OSnWC” nr 1, s. 4-5. 
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Wyzwania dla bezpieczeństwa militarnego w erze cyfrowej,  
na przykładzie publicznych danych satelitarnych z aplikacji 
fitnessowej Strava 

KOMUNIKAT 

12 lutego 2018. W listopadzie 2017 roku na stronie internetowej Strava 
opublikowano aktualizację interaktywnej mapy global heatmap49. Strava App jest 
jedną z popularniejszych aplikacji fitnessowych – korzysta z niej około 27 mln osób na 
świecie. Aplikacja analizuje m.in. dane satelitarne, określając położenie i dynamikę 
przemieszczania się użytkowników. Global heatmap opiera się na publicznych danych 
zapisanych przez użytkowników do września 2017 roku i wizualizuje ich 
zakumulowaną aktywność – około 3 bln współrzędnych geograficznych składających 
się na około 1 mld treningów biegowych, rowerowych, sportów wodnych i zimowych. 
Domyślnie aplikacja upublicznia każdą aktywność użytkownika, jednak istnieje 
możliwość zmiany ustawień na prywatne. 

 

Rysunek 2.  Global heatmap. Źródło: https://labs.strava.com/heatmap/#2.00/-
49.43782/32.22822/ 
hot/all [odczyt: 09.02.2018] 

W ostatnich dniach stycznia 2018 roku użytkownicy mediów społecznościowych,  
a w ślad za nimi, media tradycyjne, informowały o obecności jasnych obszarów  
w rozległych ciemnych częściach mapy, mogących świadczyć o punktowej, 
niejednokrotnie intensywnej aktywności w miejscach odludnych, cywilizacyjnie 
nierozwiniętych czy na terenach działań zbrojnych, np. w Iraku, Syrii, Somalii, Turcji, 
Nigerze, Jemenie. Lokalizacja jasnych obszarów bądź pokrywała się ze znanymi 

                                                      
49 D. Robb, The Global Heatmap, Now 6x Hotter, 1.11.2017, https://medium.com/strava-

engineering/the-global-heatmap-now-6x-hotter-
23fc01d301de?_branch_match_id=492317721265837326 [odczyt: 09.02.2018]. 
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bazami wojskowymi, bądź nie była szerszej opinii znana, a przez to – potencjalnie  
– mogła zdradzać położenie tajnych baz50. Aktywność użytkowników Strava App  
w obiektach militarnych zaobserwowano również w Polsce, np. na terenie ośrodka 
szkoleniowego ABW pod Warszawą czy ośrodka szkoleniowego CBA51. 

 

Rysunek 3. Widok Polski na Global heatmap. Źródła: 
https://labs.strava.com/heatmap/#2.00/-49.43782/32.22822/hot/all [odczyt: 16.02.2018] 

 

 

Rysunek 4. Widok ośrodka szkoleniowego ABW pod Warszawą na Global heatmap. Źródło: 
Tajne obiekty wojskowe z całego świata zaświeciły się na żółto na tej mapie, Niebezpiecznik, 
29 stycznia 2018, https://niebezpiecznik.pl/post/tajne-obiekty-wojskowe-z-calego-swiata-
zaswiecily-sie-na-zolto-na-tej-mapie/ [odczyt: 16.02.2018] 

                                                      
50 Por. np. L. Sly, U.S. soldiers are revealing sensitive and dangerous information by jogging,  

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

51 Por. np. A. Lockie, Mapy z popularnej aplikacji ujawniły, gdzie mogą znajdować się tajne bazy 
wojskowe USA, Business Insider Polska, 29.01.2018, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/aplikacja-strava-dane-z-map-
ujawnily-tajne-bazy-wojskowe/9rvwvt9 [odczyt: 16.02.2018]. 
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Komentarz: Opisane wydarzenia uzmysławiają skalę zagrożeń, jakie niesie za sobą 
masowe korzystanie ze smartfonów i upowszechnienie Internetu Rzeczy. 
Prawdopodobne używanie aplikacji Strava w trybie publicznym przez pracowników sił 
zbrojnych i służb, nie tylko dało wgląd w ich zwyczaje (wzorce dobowych  
i tygodniowych zachowań), ale też lokalizacje baz, trasy patroli i dostaw czy miejsca 
odpoczynku – lecz również umożliwiło identyfikację poszczególnych osób 
przemierzających konkretne ścieżki. Choć wprowadzenie i skuteczne egzekwowanie 
procedur bezpieczeństwa – takich jak ściśle prywatne ustawienia aplikacji, zawężenie 
obszaru ich używania, czy wręcz zakazywanie – powinno wyeliminować opisywany 
problem52, nie wolno zapominać, że Strava App jest tylko jednym z wielu narzędzi 
gromadzących wrażliwe dane użytkowników. [NH/BP] 

 

 

 

  

                                                      
52 Por. np. L. Sly, D. Lamothe, C. Timberg, U.S. military reviewing its rules after fitness trackers exposed 

sensitive data, The Washington Post, 29.01.2018, https://www.washingtonpost.com/world/the-us-
military-reviews-its-rules-as-new-details-of-us-soldiers-and-bases-emerge/2018/01/29/6310d518-
050f-11e8-aa61-f3391373867e_story.html?utm_term=.a6e18a44f7e5 [odczyt: 16.02.2018]. 
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Technologiczne wymiary wojen hybrydowych. Problem atrybucji, 
infrastruktura i wyzwania dla państw 

ANALIZA 

28 luty 2018 

Struktura tekstu 

 Streszczenie 

 Wstęp 

 Wojna hybrydowa w epoce nowych technologii 

 Przypadek Rosji: problem złożoności działań 

 Infrastruktura a skuteczność technologii 

 Infrastruktura a rosyjskie wojny hybrydowe 

 Wnioski 

 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.  

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

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. Niniejszy raport 
jest próbą wstępnego zmapowania zagrożeń z tym związanych.  
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Raport dotyczy dwóch wymiarów. 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 
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 (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 uzależniającymi53) 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 

                                                      
53 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. 
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infrastruktury umożliwiającej płynne wchodzenie w tkankę społeczną innowacji 
technologicznych i zarazem prowadzenie działań wojennych na ich bazie54.  

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 
uzasadnione55. 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 działań56. Mają one miejsce w przestrzeni 
informacyjnej (zawierającej w sobie zarówno massmedia tradycyjne, jak i media 
społecznościowe), a „bronią” są rozmaite sposoby kontroli i wykorzystania 
informacji57. Należy podkreślić, że Rosja rozwija ten kierunek działania od wielu lat, 

                                                      
54 W raporcie nie omawiamy specyfiki funkcjonowania mediów społecznościowych w kontekście walki 

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

55 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/. 

56 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_informacyjnej.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]. 

57 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. 

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
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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 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 Zi. 

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. 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.  
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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 
inteligencjimikrodrony) 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 rozwoju58. 

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 Rosję59. 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 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. 

                                                      
58 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]. 

59 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]. 

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
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/
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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 
201660 – udostępnione do darmowego 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 mikrotargeting61, 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 
(infocalypse62), 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.  
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, 

                                                      
60 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]. 

61 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]. 

62 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]. 

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
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1710966114
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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.”63 

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 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, 

                                                      
63 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]. 
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co złożenia kilku pomniejszych, standardowych rozwiązań64. 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.  

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 badaczy65.  
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 

                                                      
64 C. M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 

Boston: Harvard Business School Press, 2007. 
65 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. 
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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. 

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:  
Jak powinny funkcjonować Internet i media społecznościowe?), a więc jest to de facto 
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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 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 
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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. 

 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. [KP, AZ, 
LA/MG, BP] 
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Fintech – nowe technologie w sektorze finansowym 

RAPORT 

27 luty 2017 

Struktura tekstu 

 Streszczenie  
 Wstęp  
 Wprowadzenie do blockchain  
 Kryptowaluty  
 Problem anonimowości  
 Problem koncentracji i nadzoru  
 Inne zastosowanie blockchaina  
 Big Data  
 Wstęp do Big Data w bankowości  
 Spersonalizowana obsługa klienta  
 Technologie lokalizacyjne w bankowości  
 Zakończenie  
 Wnioski i uwagi końcowe  

 

Streszczenie 

 Pojęcie fintech (ang. financial technologies) odnosi się do nowych technologii  
i innowacji w obszarze finansów, które wprowadzane są w celu zastąpienia 
dotychczasowych metod świadczenia usług finansowych.  

 Tekst omawia dwa wymiary fintechu o potencjale rewolucyjnym, 
wykraczającym daleko poza sferę finansów oraz istotnym z perspektywy 
bezpieczeństwa państwa:  

o kryptowaluty i rozwiązania technologiczne, na których się opierają 
(blockchain);  

o połączenie fintechu z Big Data. 

 Kryptowaluty to rozproszone bazy danych na temat stanu posiadania 
wybranego zasobu, wyrażane w umownych jednostkach, oparte na technologii 
blockchain.  

 Blockchain to zdecentralizowana i rozproszona baza danych służąca do 
księgowania poszczególnych transakcji (np. wymian towarowo-pieniężnych). 
Przełomowe znaczenie ma to, że technologia ta umożliwia rejestr transakcji, 
którego obsługa nie wymaga powołania zaufanej trzeciej strony nadzorującej 
proces wymiany zasobów. Punkt ciężkości stanowi możliwość tworzenia 
systemów, w których gwarancje państwowe w kontekście wymiany byłyby 
niepotrzebne. 

 W przypadku fintechu najistotniejszy aspekt Big Data to rozwijanie na masową 
skalę przez biznes spersonalizowanej obsługi klienta. 
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 Rozwój Big Data sprawia, że prywatne podmioty dysponują w wielu aspektach 
dokładniejszymi danymi o obywatelach niż instytucje państwowe. 

 Fintech jest istotny z perspektywy bezpieczeństwa narodowego jako przejaw 
szerszego trendu tracenia przez państwo niektórych ważnych funkcji 
regulatora stosunków społecznych.  

Wstęp 

Pojęcie fintech (ang. financial technologies) jest interpretowane na trzy różne 
sposoby. Po pierwsze, określa się w ten sposób konkretne technologie i innowacje.  
W takim ujęciu fintech to nowe technologie i innowacje w obszarze finansów, które 
wprowadzane są w celu zastąpienia dotychczasowych metod świadczenia usług 
finansowych. Przykładem tak rozumianego fintechu będą płatności za pomocą 
smartfonów, PayPal, Blik, możliwość zaciągania kredytów w bankomatach, 
automatyczni doradcy finansowi itp. Po drugie, przez fintech rozumie się czasami 
przemysł zajmujący się wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno-
informatycznych w procesie doskonalenia usług finansowych. Po trzecie, pojęcie 
fintech bywa też interpretowane jako podmiot gospodarczy, zajmujący się 
wdrażaniem innowacji bazujących na nowych technologiach w obszar praktyk 
finansowych. Podstawowym problemem z powyższymi ujęciami terminu fintech jest 
fakt, że nie są ono precyzyjne.  

Poniższy wykres prezentuje gwałtowny wzrost popularności wyszukiwania terminu 
„fintech” w Google: 

 

 

Wykres 1. Zmiana częstotliwości wyszukiwania hasła „fintech” w wyszukiwarce Google 

Popularności tej towarzyszy silne rozmycie semantyczne: wiele podmiotów odwołuje 
się do tego terminu w celach marketingowych, usiłując jakoś wpisać się w trend,  
ale jednocześnie pozbawia go pierwotnego znaczenia. 

Gwałtowny wzrost popularności terminu sugerować może, że fintech jest czymś 
nowym i przełomowym. W praktyce jednak termin ten jest w użyciu od bardzo 
dawna. Pierwsze użycie w znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego datuje się na 1972 r.,  
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i rzeczywiście, już wtedy można mówić o rozwoju fintechu. Karty płatnicze, przelewy 
elektroniczne, system SWIFT, e-banking umożliwiający klientom banków samodzielną 
obsługę swoich rachunków: wszystko to przykłady wykorzystania technologii 
informatyczno-komunikacyjnych w celu usprawnienia usług finansowych. 

W niniejszym opracowaniu fintech będzie interpretowany w pierwszym znaczeniu, 
czyli jako nowe technologie i innowacje w sektorze finansowym. Nie będziemy jednak 
zajmować się wszystkimi tego rodzaju innowacjami, ani też dokonywać ich 
systematycznego przeglądu. Znaczna część tego rodzaju technologii jest już dobrze 
opisana i nie wydaje się stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa. Natomiast tymi 
elementami fintechu, które wydają się mieć potencjał rewolucyjny, dalece 
wykraczający poza sferę finansów, są: (1) kryptowaluty (w szczególności Bitcoin)  
i rozwiązania technologiczne, na których się opierają; (2) połączenie fintechu z Big 
Data. Z tego powodu to Bitcoinowi zostanie w niniejszym opracowaniu poświęcone 
najwięcej miejsca. Dla uchwycenia potencjału kryptowalut, istotne jest przede 
wszystkim zrozumienie technologii blockchain. Tej tematyce będzie poświęcona druga 
część opracowania. Zostaną omówione również inne zastosowanie blockchain niż 
kryptowalutowe. Innym istotnym aspektem innowacji w obszarze fintech są 
technologie Big Data. W części trzeciej zostanie przedstawiony wpływ technologii Big 
Data na usługi finansowe. W szczególności interesować nas będzie spersonalizowane 
podejście w obsłudze klienta oraz użycie metod lokalizacyjnych na przykładzie 
technologii tzw. beacons. Opracowanie zamyka omówienie wpływu fintech na 
bezpieczeństwo, rozwój i interesy strategiczne RP. 

Wprowadzenie do blockchain 

Blockchain jest to zdecentralizowana i rozproszona baza danych służąca do 
księgowania poszczególnych transakcji (np. wymian towarowo-pieniężnych) lub,  
w szerszym znaczeniu, różnego rodzaju operacji (np. przekazania podzespołu  
w ramach systemu produkcji lub produktu w ramach dystrybucji dóbr). 
Zdecentralizowanie oznacza, że nie istnieje żaden pojedynczy komputer lub klaster 
komputerów, który przechowywałaby dane o przeprowadzonych operacjach. 
Blockchain oparty jest o sieć internetową w architekturze peer-to-peer (P2P): dane 
przechowywane są na wszystkich komputerach wszystkich użytkowników danej 
usługi. W praktyce oznacza to, że członek sieci blockchain ma dostęp do całej historii 
wszystkich transakcji. Dane uczestników transakcji są jednak zanonimizowane: nie 
wiadomo kto kryje się pod danym ID ani też czy dany podmiot nie posiada kilku 
niezależnych ID, z których przeprowadza równoległe transakcje. Jednak historia 
konkretnych ID jest całkowicie transparentna dla wspólnoty użytkowników. 

Blockchain występuje w wariancie prywatnym lub publicznym: decydujące jest to,  
czy dostęp do sieci jest reglamentowany przez jakiś scentralizowany podmiot (wariant 
prywatny), czy nie (publiczny). 

Kluczowy dla zrozumienia systemu jest sposób tworzenia zapisów operacji, które 
mają być dokumentowane. Podpowiedzią jest tu sama nazwa: termin „blockchain”  
w bezpośrednim tłumaczeniu to ‘łańcuch bloków’. Nazwa ta dobrze oddaje strukturę 
tej bazy danych. Pierwotna transakcja inicjująca bazę danych tworzy pierwszy blok 
(genesis block), po czym – w określonych interwałach czasowych – do bazy 
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dopisywane są kolejne bloki zawierające wszystkie transakcje zrealizowane w danym 
przedziale czasu. Powstaje w ten sposób łańcuch bloków i kolejne wersje bazy 
danych. Szczególnie istotne jest to, że raz dołączony do bazy blok nie może zostać 
nigdy usunięty. Nawet jeżeli ktoś ingerowałby w plik na własnym komputerze,  
to zostanie on zakwestionowany, gdyż na innych urządzeniach przechowywane będą 
odmienne i wzajemnie spójne wersje pliku. Blok zakwestionowany – nazywany 
sierocym – może być przechowywany lokalnie przez kolejne nadpisania, ale nie będzie 
zapisywany na innych urządzeniach w sieci P2P: do głównego zapisu trafiają tylko 
bloki o najwyższym w danym momencie wyniku, co ma świadczyć o tym, że to ta 
wersja bazy była najbardziej rozpowszechniona w sieci. 

Warto podkreślić szereg ograniczeń technologii blockchain. Pierwsze z nich to 
relatywnie długie oczekiwanie na potwierdzenie transakcji. Jest to również metoda 
bardzo energochłonna: nie tylko każdy komputer musi zapisywać całą historię, ale 
również dodatkowo część użytkowników sieci – tak zwanych „górników” lub 
„kopaczy” – musi poświęcić swoje zasoby na realizację czynności związanych  
z weryfikacją bloków przed ich dopisaniem, co najczęściej pociąga za sobą 
konieczność wprowadzenia jakiejś formy wynagradzania ich zaangażowania.  
Praca górników określana jest potocznie „kopaniem”. Jest to proces dodawania 
bloków transakcji do rozproszonej bazy danych. Dodanie bloku nazywane jest jego 
„wydobyciem”. Proces jest celowo zaprojektowany tak, by pochłaniał zasoby 
informatyczne i energetyczne: chodzi o to, by zawyżyć koszty ewentualnej próby 
fałszerstwa w takim stopniu, że nikt się jej nie podejmie . Dodane bloki, aby zostały 
uznane, muszą zawierać Proof of work. Poprawność Proof of work jest potwierdzana 
przez inne węzły sieci i tylko wtedy blok jest dodawany do łańcucha. Potwierdzanie 
poprawności Proof of work dokonywane będzie przy każdym kolejnym zapisie. 
Podstawową funkcją „kopania” jest wytworzenie bezpiecznej, trudnej do sfałszowania 
bazy danych. 

Użytkownicy, którzy udostępniają swoje moce obliczeniowe nazywani są 
„kopaczami”. W blockchainach typu Bitcoin kopacze są wynagradzani za wydobycie 
bloku nowo wygenerowanymi Bitcoinami. Płacenie kopaczom służy nie tylko ich 
zmotywowaniu, a także zdecentralizowanej dystrybucji nowych jednostek 
płatniczych. Protokół blockchain okazuje się rozwiązaniem słabo skalowalnym,  
co oznacza, że trudno przewidzieć, jak sprawdzi się dana architektura przy wzroście 
liczby transakcji lub użytkowników, ewentualnie przy skróceniu interwałów 
dopisywania kolejnych bloków. Historia pokazuje, że zazwyczaj pojawiają się 
problemy związane z potrzebą zwiększenia wielkości nowych bloków, co wywołuje 
szereg kontrowersji wśród developerów danego systemu. 

Biorąc pod uwagę te oraz inne problemy związane z implementacją oraz 
wykorzystaniem blockchainu, należy zadać sobie pytanie o korzyść, jaką niesie taka 
specyficzna architektura bazy danych. Podstawowe zadanie, jakie ma spełniać ta 
technologia, to oferowanie rozproszonego rejestru transakcji (ang. distributed 
ledger), którego tworzenie i obsługa nie wymagałaby powołania zaufanej trzeciej 
strony nadzorującej proces, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości 
dwukrotnego wydatkowania tych samych środków. Tradycyjnie w transakcjach 
gwarantem tego, że podmiot X nie oferuje komuś dobra, które równoległe sprzedał 
już w ramach innej transakcji, jest bank lub inny tego rodzaju obdarzony zaufaniem 
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pośrednik (najczęściej firmowany w ostatecznej instancji przez państwo).  
W przypadku omawianej tu technologii pośrednik taki jest niepotrzebny. 

Geneza technologii jest ściśle związana z kryzysem finansowym rozpoczętym  
w 2007 roku: blockchain powołano do życia66 jako próbę obejścia wielkich instytucji 
finansowych, a przy okazji uniezależnienia się od państw narodowych, które w świetle 
kryzysu okazały się niezdolne do kontrolowania wspomnianych instytucji. Na bazie tej 
technologii chciano stworzyć nie tylko niezależne środki płatnicze, które mogłyby 
zastąpić tradycyjne pieniądze emitowane przez banki centralne, ale także bazy aktów 
notarialnych, systemów ubezpieczeń itp., które byłyby w wysokim stopniu odporne 
na korupcję. Drugą niezwykle istotną cechą blockchainu było to, że nie stanowi on 
innowacji radykalnej – przynajmniej w tym sensie, iż nie dokonano tu przełomowego 
odkrycia, lecz jedynie połączono dostępne już standardowe elementy w nowy sposób. 
Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że technologia zaczęła penetrować rynki  
i społeczeństwo zaczynając od grup niszowych, by powoli przebić się do szerszego 
odbiorcy; aktualnie skupia na sobie uwagę tradycyjnych instytucji, które czują się 
zagrożone przez potencjał tej technologii i starają się dostosować do zmiany 
technologicznej (oferują własne usługi oparte na blockchainie) lub kontrolować ją  
(np. poprzez wykup patentów). Wszystko to sprawia, że blockchain należy uznać za 
modelowy przykład innowacji zakłócającej (ang. disruptive innovation) w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. 

W kontekście blockchaina i jego zastosowań warto pamiętać o kilku faktach67. 
Kryptowaluta Bitcoin, dzięki której blockchain uległ popularyzacji, cieszy się rosnącą 
popularnością. W momencie przygotowywania tego raportu istniało blisko osiem 
milionów kont, a ich liczba podwaja się co roku. Jeżeli przyjąć perspektywę 
porównawczą, można powiedzieć, że blockchain jest mniej więcej w tym punkcie,  
w jakim Internet był 20 lat temu: aktualnie opuszcza niszę tworzoną przez 
specjalistów, hobbystów i aktywistów. Warto pamiętać o analogii blockchain-Internet 
również w tym kontekście, że 20 lat temu nie można było przewidzieć, jak rozwinie się 
Internet. Jeżeli chodzi o penetrację rynku, to obecnie tylko pięć promili populacji 
korzysta z tej technologii, podczas, gdy około połowa populacji ma dostęp do 
Internetu. Blockchain został dostrzeżony przez rozmaite korporacje z różnych 
sektorów (nie tylko z sektora finansowego). Jest on również obiektem 
zainteresowania inwestorów z obszaru  venture capital (VC; fundusze kapitałowe 
podwyższonego ryzyka): w przeciągu ostatnich pięciu lat odnotowano, że podmioty 
VC zainwestowały w tę technologię ponad jeden miliard USD. Standardowa 
inwestycja w projekt wykorzystujący blockchain wynosi milion USD. Spośród 
podmiotów zaliczanych do tzw. jednorożców (start upów uzyskujących unikalny, 
nieprawdopodobny sukces rynkowy) wiele lokuje się w obszarze aplikacji rozwiązań 
blockchainowych. Warto podkreślić, że 90% banków amerykańskich i europejskich 

                                                      
66 Autorem koncepcji blockchain jest Satoshi Nakamoto. Jest to pseudonim. Nie wiadomo, czy kryje 

się pod nim jedna osoba, czy cała grupa. Na przestrzeni czasu wiele osób uznawano lub podawało 
się za Nakamoto. Do dziś trwają spekulację na temat prawdziwej tożsamości autora/autorów. 
Nakamoto brał czynny udział w rozwoju Bitcoina do listopada 2010 r.: potem wyłączył się z prac. 

67 B. Marr, 14 Things Everyone Should Know About Blockchains, 21.09.2017, „Forbes”,  
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/21/14-things-everyone-should-know-about-
blockchains/#5bf87167252a [odczyt: 15.10.2017]. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/21/14-things-everyone-should-know-about-blockchains/#5bf87167252a
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/21/14-things-everyone-should-know-about-blockchains/#5bf87167252a
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eksperymentuje z zastosowaniem blockchaina. Do 2024 roku rynek blockchainowy 
ma być wart 20 miliardów USD. Większość ekspertów zgadza się, że blockchain 
wywrze ogromny wpływ na sektor bankowy: jedną z możliwych konsekwencji 
implementacji technologii mogą być ogromne oszczędności sektora bankowego, 
sięgające nawet 8-12 miliardów rocznie. Wielkie nadzieje związane z technologią mają 
również firmy spoza sektora finansowego: generalnie 6 na 10 korporacji rozważa 
wykorzystanie technologii w niedalekiej przyszłości68. 

Uzasadnione wydaje się przyjęcie, że blockchain jest w początkowych etapach hype 
cycle69. Według modelu hype cycle innowacje przechodzą przez następującą 
sekwencję: (1) Wzrost zainteresowania innowacją w wyniku upublicznienia 
demonstracyjnego prototypu (proof-of-concept); (2) szczyt wyśrubowanych 
oczekiwań; (3) zawód i ograniczenie oczekiwań; (4) stabilny wzrost; (5) wyżyna 
produktywności. Odnosząc to do technologii blockchain przyjąć możemy, że zbliżamy 
się do szczytu oczekiwań, za którym czeka nas powszechny zawód technologią, po 
którym dopiero nastąpi wspinanie się ku wyżynie produktywności70. Ekscytacja nową 
technologią w rozmaitych kręgach jest problematyczna, gdyż najczęściej inwestorzy  
i menadżerowie rozważający „wejście w blockchain” nie zadają podstawowego 
pytania: czy naprawdę potrzebują tej technologii (i jakiego jej wariantu), czy może ich 
potrzeby w zupełności spełniłyby tradycyjne rozwiązania.  Blockchain ma przewagę 
nad dotychczasowymi sposobami zarządzania danymi, gdyż – teoretycznie – czyni 
zbytecznym, jak wskazaliśmy, zaufanie tak wobec trzeciej strony, jak i wzajemne 
zaufanie uczestników wymian. Jednak eliminacja zaufania z procesu ma swoją cenę. 
Generalnie, jeżeli nie ma potrzeby unikania centralizacji w zakresie nadzoru nad 
transakcjami poprzez powierzenie funkcji jakiejś trzeciej stronie, nie ma większego 
sensu decydowanie się na blockchain, gdyż jest to rozwiązanie mniej wydajne 
(powolniejsze, angażujące więcej zasobów), niż tradycyjne. Przykładowo, wątpliwe 
jest, by blockchain został zastosowany w procesie zbierania głosów w wyborach 
politycznych: głosowanie samo w sobie już zakłada zaufanie do państwa, czy istnieje 
zatem potrzeba przekazywania kompetencji nadzoru nad procesem wyborczym z rąk 
agend rządowych w ręce całego społeczeństwa? Gdyby obywatele stracili zaufanie do 
instytucji państwowych, mogliby mieć również problem z głosowaniem za pomocą 
publicznej bazy danych obawiając się, że ich ID mogłyby zostać z nimi powiązane 

                                                      
68 S. Smith, Juniper Survey Highlights Rapid Progress in Enterprise Rollouts, „Juniper Research”, 

31.07.2017, https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/6-in-10-large-corporations-
considering-blockhain [odczyt: 15.10.2017]. 

69 Model hype cycle zaproponowała firma Gartner i ma on reprezentować dynamikę oczekiwań 
podmiotów rynkowych względem obiecujących, acz niesprawdzonych dotąd innowacji: 
https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp [odczyt: 
15.10.2017]. 

70 J. Miller, Don’t get caught in the ‘hype cycle’ of blockchain, 9.10.2017, 
https://federalnewsradio.com/reporters-notebook-jason-miller/2017/10/dont-get-caught-in-the-
hype-cycle-of-blockchain/ [odczyt: 15.10.2017]; B. Suichies, Why Blockchain must die in 2016, 
21.12.2015, https://www.linkedin.com/pulse/why-blockchain-must-die-2016-bart-suichies [odczyt: 
15.10.2017]. 

https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/6-in-10-large-corporations-considering-blockhain
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/6-in-10-large-corporations-considering-blockhain
https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
https://federalnewsradio.com/reporters-notebook-jason-miller/2017/10/dont-get-caught-in-the-hype-cycle-of-blockchain/
https://federalnewsradio.com/reporters-notebook-jason-miller/2017/10/dont-get-caught-in-the-hype-cycle-of-blockchain/
https://www.linkedin.com/pulse/why-blockchain-must-die-2016-bart-suichies
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(kluczowe byłoby zaufanie do mechanizmu przydzielania osobistych kluczy 
dostępu)71.  

Publiczne wersje blockchainu należy uznać za zdecydowanie korzystniejsze od 
tradycyjnych baz danych w sytuacjach, gdy obawiamy się cenzury lub zależy nam na 
powszechnym dostępie do danych na temat przebiegu operacji. W takich wypadkach 
uzasadnione jest poświęcenie wydajności, prywatności oraz mierzenie się  
z problemami towarzyszącymi zmianie skali zastosowania technologii. Jeżeli jednak 
kalkulacja kosztów i zysków nie jest korzystna, można zdecydować się na okrojoną 
wersję blockchain, czyli wariant prywatny, w którym do systemu dopuszczane są tylko 
wyselekcjonowane podmioty.  

Poniższy schemat72 prezentuje węzłowe pytania, jakie należy sobie zadać,  
zanim wybierze się blockchain w jednym z dwóch wariantów73.  

 

 

Rysunek 5. Schemat pytań pomocnych przy podjęciu decyzji o wyborze blockchaina. 

                                                      
71 M.E. Peck, Do You Need a Blockchain?, 29.09.2017, 

https://spectrum.ieee.org/computing/networks/do-you-need-a-blockchain [odczyt: 15.10.2017]. 
72 tamże. 
73 G. Greenspan, Avoiding the pointless blockchain Project, 22.11.2015, 

https://www.multichain.com/blog/2015/11/avoiding-pointless-blockchain-project/ [odczyt: 
15.10.2017]. 

https://spectrum.ieee.org/computing/networks/do-you-need-a-blockchain
https://www.multichain.com/blog/2015/11/avoiding-pointless-blockchain-project/
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Według tego schematu na blockchain w najbardziej zasobo-chłonnym  
i najpowolniejszym wariancie (public blockchain) powinniśmy zdecydować się tylko, 
jeżeli: (1) potrzebujemy bazy danych, (2) informacje o transakcjach mogą być 
publiczne, (3) godzimy się na to, że każdy będzie mógł ingerować w oprogramowanie 
systemu. Jeżeli nie boimy się cenzury, użytkownicy ufają sobie nawzajem lub nie mają 
problemu z powierzeniem kontroli wybranym użytkownikom lub trzeciej stronie,  
to nie ma potrzeby korzystania z blockchainu. 

Kryptowaluty 

Pojęcia blockchain i Bitcoin bywają ze sobą utożsamiane: technologia  blockchaina 
została stworzona właśnie z myślą o tej kryptowalucie. Kryptowaluta lub waluty 
kryptograficzne to rozproszone bazy danych na temat stanu posiadania wyrażane  
w umownych jednostkach, które czasami daje się przewalutować na inne środki 
płatnicze, w tym inne kryptowaluty. Użytkownicy przechowują swoje jednostki  
w „portfelach”, do których dostęp dają im klucze prywatne. Oczywiście ten sposób 
przechowywania zasobów narażony jest na różnego rodzaju ataki cybernetyczne,  
ale zagadnienie to nie będzie interesowało nas w tym opracowaniu. 

Praktyczna przydatność kryptowalut zależy nie tylko od poziomu bezpieczeństwa 
użytkowników, ale także od tego, co można robić ze zgromadzonymi środkami.  
W klasycznym systemie bankowym, łączna wartość aktywów na kontach jest 
skorelowana z podażą usług towarów, usług oraz aktywów niematerialnych  
w gospodarce danego kraju. W przypadku kryptowalut taka korelacja nie istnieje.  
Z tego powodu systemy płatności za produkty i usługi w kryptowalutach rozwijają się 
bardzo powoli. Tutaj jest też źródło powodzenia serwisów w sieci TOR, gdzie 
funkcjonują internetowe mroczne rynki (dark net markets), na których płatności 
realizowane są bardzo często w kryptowalutach. 

Oprócz blockchainu, Bitcoin bazuje na rozproszonym systemie uwiarygodniania 
bloków realizowanym według protokołu Proof of Work. Termin ten oznacza fragment 
informacji, który jest trudny do wygenerowania (zasobo- i czasochłonny),  
ale jednocześnie – gdy już powstanie – łatwo jest rozstrzygnąć czy jest on prawidłowy, 
czy nie. Informacjami generowanymi w ramach Proof of Work mogą być rozwiązania 
złożonych problemów matematycznych, których rozwikłanie wymaga znacznych 
nakładów obliczeniowych. W ramach procesu walidacji użytkownicy sieci poświęcają 
swoje zasoby obliczeniowe, by rejestrować w bazie danych bloki w kolejności 
chronologicznej i je zabezpieczać. Aby blok został uznany, „kopacze” muszą rozwiązać 
problem pokrywający wszystkie dane w bazie (wszystkie dotychczas zabezpieczone 
bloki). Bloki dołączane są w 10-minutowych cyklach . Chcąc podmienić dane w jakimś 
bloku, fałszerz musiałby podmienić interesujący go blok oraz wszystkie następujące 
po nim, ponawiając obliczenia wykonane przy okazji walidacji tych bloków. 
Interwencja tego typu pozostawiłaby wyraźne ślady. Wciąż należałoby „przekonać” 
sieć, że podrobiona wersja bazy jest tą właściwą, a to wymaga spełnienia 
dodatkowych wymogów, o czym dalej. W związku z niskim prawdopodobieństwem 
prawidłowego rozwiązania problemu, bardzo trudno jest powiedzieć, który  
z komputerów oddelegowanych do „kopania” rozwiąże problem. Ten, któremu się to 
uda, zostanie wynagrodzony pewną porcją waluty. W momencie przygotowywania 
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raportu nagroda wynosiła 12,5 BTC. Należy pamiętać, że stawka ta zmniejsza się  
o 50% co 210000 dołączonych bloków. Nazwa „kopacze” wzięła się od tego,  
że wynagradzani są oni zupełnie nowymi jednostkami: chodzi o analogię do kopaczy 
złota, którzy poprzez pracę wydobywczą systematycznie powiększają dostępną  
w gospodarce pulę tego kruszcu. 

Należy dodać, że poziom trudności problemów do rozwiązania systematycznie rośnie. 
Początkowo do „wydobywania” BTC wystarczyły moce komputerów osobistych, 
później łączono je w sieci lub wykorzystano procesory kart graficznych. Obecnie 
jednak do wydobycia BTC stosuje się wyspecjalizowane urządzenia typu ASICs 
(Application-specific integrated circuit), czyli układy scalone produkowane w celu 
realizowania wyspecjalizowanych zadań. Urządzenia do „wydobywania” Bitcoinów  
i innych kryptowalut określa się „koparkami”. Rynek dedykowanych „koparek” 
kryptowalut rozwija się od 2011 r. Istnieją również specjalistyczne kalkulatory, które 
pozwalają „górnikom” na oszacowanie opłacalności inwestycji w sprzęt. Jednym  
z decydujących dla opłacalności wydobycia czynników jest cena energii elektrycznej. 
Nie powinno zatem dziwić, że wydobycie koncentruje się w tych miejscach na świecie, 
gdzie koszt ten jest najniższy. 

W związku z niskim prawdopodobieństwem, że to pojedyncza „koparka” rozwiąże 
problem, „górnicy” w naturalny sposób zaczęli łączyć swoje zasoby obliczeniowe 
tworząc pola „wydobywcze” (mining pools): wszystkie wydobyte jednostki są dzielone 
między partycypujących „kopaczy” proporcjonalnie do poniesionych nakładów, przy 
czym niekiedy potrącana jest prowizja przeznaczona dla zarządcy całego pola. Istnieje 
około 20 liczących się pól „wydobywczych”. Gdy podzieli się je pod względem 
nakładów obliczeniowych na wydobycie Bitcoinów okaże się, że około 81% 
„wydobycia” jest pod kontrolą chińskich podmiotów (główne pola wydobywcze, do 
których należą F2pool, Antminer, BW and BTCC, są właśnie chińskie). Istotne są tu 
niezwykle niskie ceny energii elektrycznej w Chinach, ale w grę wchodzić mogą 
również niskie koszty samych „koparek”. Warto przytoczyć tu niepotwierdzoną 
informację, jakoby w Chinach praktykowano przekierowywanie nadwyżek energii 
elektrycznej do obsługi „koparek”, które w innym wypadku zostałyby zmarnowane74. 

Niemniej, to że podmioty z Chin kontrolują tak dużą część wydobycia, nie musi wcale 
oznaczać, że same serwery są fizycznie zlokalizowane na terytorium Chin: chodzi 
jedynie o kontrolę nad zasobami obliczeniowymi. Inne kraje, które mają wyraźny 
udział w „wydobyciu” BTC to Islandia (5%). Japonia i Czechy (po 3%) oraz Gruzja  
i Indie (po 2%).75 Okazuje się, że 80% mocy „wydobywczych” skoncentrowana jest  
w rękach wąskiej grupy ludzi. Taka koncentracja jest powszechnie uznawana za 
niekorzystną dla funkcjonowania kryptowaluty, gdyż sprzeciwia się idei 
rozproszonego systemu bez punktów, gdzie koncentrowałaby się władza76. 

                                                      
74 J. Tuwiner, Bitcoin Mining Pools, 13.07.2017, 

https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/ [odczyt: 15.10.2017]. 
75 CloudMiningPromo, Best Bitcoin Mining Pools 2017, 25.08.2017, https://genesismining-

promocode.net/2017/08/25/best-bitcoin-mining-pools-2017/ [odczyt: 15.10.2017]. 
76 Bitcoin Mining pool Concentration, 10.07.2016, https://bitcointalk.org/index.php?topic=1545884.0 

[odczyt: 15.10.2017]. 

https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/
https://genesismining-promocode.net/2017/08/25/best-bitcoin-mining-pools-2017/
https://genesismining-promocode.net/2017/08/25/best-bitcoin-mining-pools-2017/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1545884.0
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Warto pamiętać, że koncentracja wydobycia nie ogranicza się do Bitcoina: podobnie 
prezentuje się ona w przypadku innych kryptowalut, gdyż te same serwerownie i pola 
wydobywcze kopią inne popularne jednostki. Podstawowy problem z koncentracją 
mocy „wydobywczych” polega na tym, że zwiększa ona prawdopodobieństwo 
przeprowadzania tzw. ataku 51. Teoretycznie, jeżeli jeden podmiot lub grupa 
zmówionych podmiotów posiadałaby powyżej 50% mocy obliczeniowej sieci 
niezbędnej do zaszyfrowania i walidacji bloków, można by zdyskredytować oryginalny 
ciąg bloków i zastąpić go nową, sfałszowaną bazą danych. Atakującemu dałoby to 
kontrolę nad siecią, w tym możliwość podwójnego wydawania Bitcoinów, zatrzymania 
transakcji w sieci, a nawet uniemożliwienia innym wydobywanie bloków. Teoretycznie 
taki atak powinien być niezwykle mało prawdopodobny, zważywszy na wysokie 
zapotrzebowanie na moce obliczeniowe. Koncentracja w obszarze wydobycia 
doprowadziła jednak do sytuacji, gdy w styczniu 2014 r. nieistniejące już pole 
„wydobywcze” Ghash.io z siedzibą w Holandii77 osiągnęło poziom 45% mocy sieci.  
Jak twierdzili zarządcy pola, podjęto środki mające na celu zachęcenie „kopaczy” do 
tymczasowego wyłączania „koparek”, ewentualnie przekierowywanie mocy na 
wydobycie innych kryptowalut. Środki te okazały się niewystarczające,  
gdyż w czerwcu tego samego roku Ghash.io kontrolowało przez kilka godzin 
(kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt interwałów zapisu) ponad 51% mocy sieci. 
Dopiero dobrowolne wyłączenie się z pola części „kopaczy” obniżyło jego udział  
w ogólnej mocy sieci. Po incydencie Ghash.io zadeklarowało, że nigdy nie przekroczy 
progu 39,99%78. Podstawowe pytanie, jakie należy tu zadać, brzmi: dlaczego 
nakierowani na generowanie zysku aktorzy – a niewątpliwie należą do nich 
profesjonalni „górnicy” – nie wykorzystali okazji, by przejąć dowolną ilość środków 
zgromadzonych na milionach kont użytkowników. Prawdziwą ochroną przed atakiem 
51 są mechanizmy ekonomiczne. Sama realizacja ataku 51 najprawdopodobniej 
doprowadziłaby do gwałtownego spadku zaufania wobec waluty wśród aktualnych 
lub potencjalnych użytkowników, czyniąc go nieopłacalnym79. 

Zwrócić należy tu uwagę na pewien paradoks: blockchain i Bitcoin zostały powołane 
do życia po to, by obejść zewnętrznych rozjemców. Miała to być również metoda, 
która pomagałaby uczestnikom gry rynkowej obejść się bez wzajemnego zaufania, 
które zastąpione miało zostać przez technologię opartą na prawach informatyki  
i ekonomii. Być może w nowym paradygmacie gracze nie muszą ufać sobie 
wzajemnie, ani nie muszą pokładać nadziei w zewnętrznej instytucji. Niemniej 
zaufanie zostaje przesunięte w zupełnie inne miejsce: użytkownicy muszą ufać  
w racjonalność wąskiego grona „kopaczy”, którzy mają władzę nad infrastrukturą 
systemu, a przynajmniej muszą zakładać, że nie zostanie opracowana metoda 

                                                      
77 Pole GHash.IO zostało zamknięte październiku 2016 r. Ghas.io oferuje aktualnie dedykowane 

koperki kryptowalut, kalkulatory i usługi cloudminingowe polegające na „kopaniu” kryptowalut  
w sposób zdalny na wykupywanych w centrach obliczeniowych urządzeniach. 

78 C. Farrivar, Bitcoin pool GHash.io commits to 40% hashrate limit after its 51% breach, 16.07.2014, 
https://arstechnica.com/information-technology/2014/07/bitcoin-pool-ghash-io-commits-to-40-
hashrate-limit-after-its-51-breach/ [odczyt: 15.10.2017]. 

79 A. Hern, Bitcoin currency could have been destroyed by '51%' attack, 16.06.2014, 
https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/16/bitcoin-currency-destroyed-51-attack-
ghash-io [odczyt: 15.10.2017]. 

https://arstechnica.com/information-technology/2014/07/bitcoin-pool-ghash-io-commits-to-40-hashrate-limit-after-its-51-breach/
https://arstechnica.com/information-technology/2014/07/bitcoin-pool-ghash-io-commits-to-40-hashrate-limit-after-its-51-breach/
https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/16/bitcoin-currency-destroyed-51-attack-ghash-io
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szybkiego przewalutowania Bitcoinów, która pozwoliłaby na jednorazową masową 
kradzież połączoną z wyprowadzeniem środków poza system. 

Problem anonimowości 

Istotnym zagadnieniem jest anonimowość użytkowników. Jest możliwe powiązanie ID 
użytkownika z osobą fizyczną. Można to zrobić, stosując metody zestawiające ze sobą 
aktywność w ramach blockchainu z tradycyjnymi transferami finansowymi  
w poszukiwaniu współwystępowania wypłat. W skrócie, metoda polega na 
poszukiwaniu osób, które wypłacają określone kwoty w zbliżonym okresie czasu,  
w jakim miała miejsce transakcja. Rozwija się aktualnie sektor firm opracowujących 
metody wykrywania przestępców posługujących się kryptowalutami. Należą do nich 
Chainanalysis80 oraz BlockSeer81. 

Jak zauważa Sarah Meiklejohn, amerykańska specjalistka od kryptografii  
i bezpieczeństwa cyfrowego, protokół Bitcoina ma ogromny potencjał zachowania 
anonimowości użytkowników, ale sposób, w jaki jest on wykorzystywany, temu nie 
sprzyja. Wraz ze swoim zespołem badawczym opracowała mapy, które mogłyby 
pomóc organom ścigania w zidentyfikowaniu przedsiębiorstw będących w posiadaniu 
informacji umożliwiających jednoznaczne identyfikowanie użytkowników. Generalnie 
możliwe jest śledzenie Bitcoinów wykorzystywanych w przeprowadzaniu nielegalnych 
transakcji i identyfikowanie przedsiębiorstw pełniących funkcje kantorów.  
Bez pomocy tego typu podmiotów trudno zarabiać na Bitcoinie, bez względu na to, 
czy zyski pochodzą z legalnych czy nielegalnych transakcji. Jak wynika z badań zespołu 
Meiklejohn, przynajmniej wybrani przestępcy zdają sobie sprawę z faktu,  
że anonimowość użytkowników Bitcoina jest mocno ograniczona. Przykładem jest tu 
złodziej, który w 2012 roku wykradł 3257 jednostek (obecna wartość 400 tys. USD). 
Osoby tej nie zidentyfikowano, ale nie była ona również w stanie wypłacić uzyskanych 
zysków bez ryzyka ujawnienia się82.  

Aktualnie trwa wyścig zbrojeń w dziedzinie identyfikacji i ukrywania tożsamości 
użytkowników Bitcoina i innych kryptowalut. Jednym z narzędzi, do którego uciekają 
się klienci i sprzedawcy korzystający z dark net markets są wirówki (thumblers), znane 
również jako mixing services, które teoretycznie mają służyć praniu kryptowaluty. 
Proces prania polega na łączeniu pieniędzy z różnych transakcji – legalnych  
i nielegalnych – w pulę, mieszanie ich i wpłacanie ich na wybrane konta. Dodatkowo, 
wirówki takie jak Bitcoin Fog oferują możliwość wypłacania „wypranych” środków  
w losowych odstępach czasowych rozproszonych we wskazanym przez użytkownika 
okresie czasu. W praktyce jednak, jeżeli mieszane kwoty są różnej wielkości, można 
wychwycić konta użytkowników, na które są wypłacane, nawet jeśli wypłaty 
odbywają się z losowym opóźnieniem. Wirówki są tym mniej użyteczne, im większe 
sumy chcemy „wyprać”: by utrudnić śledzenie pieniędzy, dużą sumę „brudnych” 

                                                      
80 M. Orcutt, Criminals Thought Bitcoin Was the Perfect Hiding Place, but They Thought Wrong, 

11.09.2017, https://www.technologyreview.com/s/608763/criminals-thought-bitcoin-was-the-
perfect-hiding-place-they-thought-wrong/ [odczyt: 15.10.2017]. 

81 https://www.blockseer.com/ [odczyt: 15.10.2017]. 
82 T. Simonite, Mapping the Bitcoin Economy Could Reveal Users’ Identities, 5.09.2013, 

https://www.technologyreview.com/s/518816/mapping-the-bitcoin-economy-could-reveal-users-
identities/ [odczyt: 15.10.2017]. 

https://www.technologyreview.com/s/608763/criminals-thought-bitcoin-was-the-perfect-hiding-place-they-thought-wrong/
https://www.technologyreview.com/s/608763/criminals-thought-bitcoin-was-the-perfect-hiding-place-they-thought-wrong/
https://www.blockseer.com/
https://www.technologyreview.com/s/518816/mapping-the-bitcoin-economy-could-reveal-users-identities/
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jednostek trzeba zmieszać z kilkukrotnie większą sumą jednostek „czystych”,  
tzn. pochodzących z legalnych źródeł. Niektóre konkurencyjne waluty kryptograficzne 
były projektowane z myślą o większej anonimowości i radzą sobie w tym zakresie 
lepiej, niż Bitcoin. Na przykład Cloakcoin, Dash, PIVX oraz Zcoin mają wbudowane 
usługi miksujące. Za najlepiej zabezpieczoną przed śledzeniem transferów walutę 
uważa się Zcoin bazujący na protokole Zerocoin83.  

Problem koncentracji i nadzoru 

Kolejne ograniczenie Bitcoina związane jest z centralizacją nadzoru w rękach wąskiej 
grupki developerów przy jednoczesnej niezdolności tego środowiska do efektywnego 
rozstrzygania sporów we własnym gronie. Jak pokazują Primavera De Filippi oraz 
Benjamin Loveluck w tekście The Invisible Politics of Bitcoin84, czym innym jest władza 
poprzez infrastrukturę, a czym innym władza nad infrastrukturą. „Kopacze” dysponują 
pierwszym rodzajem władzy: ze względu na swoją unikalną funkcję mogą 
sparaliżować pracę systemu lub jednorazowo wykorzystać swoją pozycję. 
Zdecydowanie większą władzę mają jednak projektanci konkretnych rozwiązań, 
których wprowadzanie wymuszane jest przez wzrost liczby użytkowników i wskazane 
już problemy ze skalowalnością blockchainu: oni dysponują władzą nad infrastrukturą 
i określają warunki brzegowe reszty graczy. 

W praktyce zarządzanie rozwojem Bitcoina ma niewiele wspólnego z ideami, które 
stały za jego powołaniem: mamy tu do czynienia z wyraźnym, wąskim kręgiem 
decydentów, cieszących się nikłą legitymizacją wśród użytkowników, których decyzje 
mają jednak strategiczny wpływ na cały system. 

Problem nieprzewidywalności tego w jakim kierunku rozwinie się Bitcoin i w jaki 
sposób developerzy rozwiążą kwestię zwiększaniem skali bazy jest istotny ze względu 
na tzw. prawo Woo (przez analogię do prawa Moore’a), że baza użytkowników 
Bitcoina będzie się podwajać co roku, a wzrost ten będzie stabilny w perspektywie 
wielu lat85. Oznacza to, że developerzy będą zmuszeni rozwiązywać kolejne wyzwania 
związane z rozrostem systemu. Rośnie nie tylko liczba użytkowników Bitcoina,  
ale także samych kryptowalut86: 

 

                                                      
83 http://zerocoin.org/ [odczyt: 15.10.2017]. 
84 De F. Primavera i B. Loveluck, The invisible politics of Bitcoin: governance crisis of a decentralised 

infrastructure, „Internet Policy Review” 5(3), 2016, 
http://policyreview.info/articles/analysis/invisible-politics-bitcoin-governance-crisis-decentralised-
infrastructure [odczyt: 15.10.2017]. 

85 W. Woo, Woo’s Law: Bitcoin Users Double Every 12 Months; Major Factor For Long-Term Price 
Surge?, 14.10.2017, https://www.cryptocoinsnews.com/woos-law-bitcoin-users-double-every-12-
months-major-factor-for-long-term-price-surge/ [odczyt: 15.10.2017]. 

 W. Woo, Using Google Trends to Estimate Bitcoin's User Growth, 12.03.2017, 
https://www.coindesk.com/using-google-trends-estimate-bitcoins-user-growth/ [odczyt: 
15.10.2017]. 

86 https://www.investing.com/analysis/where-will-cryptocurrencies-go-in-the-second-half-of-2017-
200199133 [odczyt: 15.10.2017]. 

http://zerocoin.org/
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Wykres 2. Ilość kryptowault rejestrowana przez Coinmarketcap w latach 2013-2017  

W momencie pisania tego opracowania, na świecie istniało 1181 kryptowalut, których 
łączna kapitalizacja rynkowa wynosiła 161.480.534.155 USD. Wciąż jednak wyraźna 
była dominacja oryginalnego Bitcoina wynosząca 54.6%87: 

 

 

Źródło: https://coinmarketcap.com/all/views/all/  

Inne zastosowanie blockchaina 

Blockchain ma wiele zastosowań wykraczających poza kryptowaluty: 

1. Blockchain może posłużyć stworzeniu platformy umożliwiającej 
przechowywanie w trybie rozporoszonym umów, które zwyczajowo 
zawierane są u notariusza.  

2. Technologia ta może znaleźć zastosowanie w procesie zbierania tantiem za 
korzystanie z prac autorskich, choćby utworów muzycznych. W tym wypadku 
platforma umożliwiłaby twórcom uniknięcie konieczności współpracy tak  

                                                      
87 https://coinmarketcap.com/all/views/all/ [odczyt: 18.09.2017]. 
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z dużymi wytwórniami, jak i instytucjami odpowiedzialnymi za redystrybucje 
tantiem. 

3. Blockchain może umożliwić zbieranie danych na temat zdolności kredytowej 
konsumentów. Aktualnie wąska grupa firm dokonujących ratingu 
kredytowego zarabia na sprzedawaniu ludziom „ich własnych” danych. 
Wdrożenie i upowszechnienie się rozproszonej księgi rachunkowej zbierającej 
dane o kredytach i zarobkach konsumentów uczyniłoby wspomniane 
podmioty całkowicie zbytecznymi88. 

4. Osobna grupa aplikacji dotyczy tych obszarów, gdzie chodzi nie tyle  
o wyeliminowanie z procesu zewnętrznych rozjemców lub podmiotów-
regulatorów, ile o zapewnienie maksymalnej przejrzystości pewnych 
procesów związanych z dystrybucją i produkcją. Amerykańskie Centrum ds. 
Zwalczania i Prewencji Chorób Zakaźnych rozważa wykorzystanie technologii 
w celu lepszej integracji danych z różnych placówek systemu zdrowia 
publicznego, a także z myślą o sprawniejszym wykrywaniu ognisk zapalnych  
i przyczyny epidemii89. Chiny rozważają wykorzystanie blockchainu, chcąc 
uczynić system dystrybucji produktów spożywczych bardziej przejrzystym dla 
konsumentów z nadzieją, że uspokoją liczne obawy dotyczące ich jakości90. 
Analogicznie, duzi producenci i dystrybutorzy żywności współpracują z IBM 
nad systemem blockchainowym, który umożliwiłby sprawną identyfikację 
źródeł skażenia produktów91. 

5. Kolejną grupę zastosowań stanowią innowacyjne systemy zarzadzania 
tożsamością obywateli. Technologia ta pozwala nie tylko na tworzenie 
wirtualnych odpowiedników dowodów osobistych, ale także stwarza 
możliwość wdrożenia bazy danych, która dawałaby obywatelom pełen wgląd 
w ich własne historie92. 

6. Lepsza kontrola nad łańcuchem dystrybucji za pomocą baz opartych na 
blockchainie może przynieść znaczące korzyści w sektorze farmaceutycznym: 
korporacje mogłyby by w ten sposób sprawniej wykrywać podrabiane leki 
wprowadzane do obiegu i szkodzące pacjentom93. 

                                                      
88 R. Raskin, Rethinking Credit Scores in the Age of Fintech, 3.10.2017, 

https://www.huffingtonpost.com/entry/rethinking-credit-scores-in-the-age-of-
fintech_us_59d3c16ce4b02508a0a07a4b [odczyt: 15.10.2017]. 

89 M. Orcutt, Why the CDC Wants in on Blockchain, 2.10.2017, 
https://www.technologyreview.com/s/608959/why-the-cdc-wants-in-on-blockchain/ [odczyt: 
15.10.2017]. 

90 E. Huang, Blockchain could fix a key problem in China’s food industry: the fear of food made in 
China, 10.10.2017, https://qz.com/1031861/blockchain-could-fix-a-key-problem-in-chinas-food-
industry-the-fear-of-food-made-in-china/ [odczyt: 15.10.2017]. 

91 R. Browne, IBM partners with Nestle, Unilever and other food giants to trace food contamination 
with blockchain, 22.08.2017, https://www.cnbc.com/2017/08/22/ibm-nestle-unilever-walmart-
blockchain-food-contamination.html [odczyt: 15.10.2017]. 

92 J. Watkins, How Blockchain Could Change the Way You Vote and Pay Taxes, 11.10.2017, 
http://www.ozy.com/fast-forward/how-blockchain-could-change-the-way-you-vote-and-pay-
taxes/81378 [odczyt: 15.10.2017]; R. Miller, The promise of managing identity on the blockchain, 
10.09.2017, https://techcrunch.com/2017/09/10/the-promise-of-managing-identity-on-the-
blockchain/?ncid=mobilenavtrend [odczyt: 15.10.2017]. 

93 J. J. Roberts, Big Pharma Turns to Blockchain to Track Meds, 21.09.2017, 
http://fortune.com/2017/09/21/pharma-blockchain/ [odczyt: 15.10.2017]. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/rethinking-credit-scores-in-the-age-of-fintech_us_59d3c16ce4b02508a0a07a4b
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7. Blockchain może mieć wpływ na media społecznościowe. Model biznesowy 
Facebooka bazuje na tym, że to konsumenci sami dostarczają treści,  
które przyciągają ich nawzajem. Ponadto Facebook może zarabiać czerpiąc 
dane o zachowaniach swoich użytkowników. Co więcej, obecne media 
społecznościowe są silnie scentralizowane: zarządcy Facebooka, przykładowo, 
mogą swobodnie filtrować treści, decydować o sekwencji ich wyświetlania, 
cenzurować itp. Rozpatrzmy przykładowy projekt: platformę Steem94.  
Rzuca on wyzwanie modelowi medium społecznościowego opartego na 
wymienionych wcześniej zasadach oferując zdecentralizowany system,  
w którym użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi oraz – i to 
najprawdopodobniej najważniejszy punkt – jest wynagradzany w postaci 
kryptowaluty za każdą wyprodukowaną treść. Steem jest zatem nie tylko 
wirtualną bazą danych w modelu blockchain, kryptowalutą, która relatywnie 
dobrze radzi sobie na rynku i którą można już przewalutować na tradycyjne 
waluty, ale także w pełni funkcjonalnym medium społecznościowym. Innym 
przykładem platformy społecznościowej jest Indorse, który wykorzystuje 
drugą pod względem popularności kryptowalutę, czyli Ethereum. Tu również 
użytkownik jest wynagradzany za „pracę” i kontroluje swoje dane95. Być może 
w sytuacji, gdy nie było realnej alternatywy, użytkownicy Facebooka nie 
zastanawiali się nad tym, że tworzą publiczność dla korporacji, która w zamian 
wyświetla tejże widowni reklamy, przy okazji zbierając dane o jej 
zachowaniach na potrzeby marketingu i projektowania. W momencie,  
w którym możliwe będzie skatalogowanie najdrobniejszej aktywności  
i jednoznaczne przypisanie jej do konkretnego ID, zmniejszy się zapewne pula 
osób, które będą godziły się na wynagradzanie ukrytej „pracy” (oglądanie 
reklam, rozwiązywanie zadań w ramach wypełniania pól CAPTCHA itp.) 
nieproporcjonalnie  niskimi nagrodami: praca ta zostanie ujawniona i wielu 
będzie oczekiwało, że zostanie wynagrodzona. 

Obecnie mamy do czynienia z całą falą inwestycji w technologię blockchain.  
Można wręcz mówić o całym ekosystemie lub nawet nowym przemyśle.  
Próbę szerszego zmapowania prac nad blockchainem podjął Josh Nussbaum na 
łamach portalu CrunchTech96. Śledził on kilkanaście inwestycji i realizowanych 
projektów koncertujących się wokół tej technologii, a następnie podjął próbę ich 
pogrupowania. Główne obszary prac to:  

 

                                                      
94 https://steem.io/; F. d'Anconia, Blockchain Social Media Altcoin Steem is Back in Top 10 

Cryptocurrencies, 10.05.2017, https://cointelegraph.com/news/blockchain-social-media-altcoin-
steem-is-back-in-top-10-cryptocurrencies [odczyt: 15.10.2017]. 

95 B. D. Evans, Blockchain Is Now Aiming to Disrupt Social Networks in a Major Way, 14.08.2017, 
https://www.inc.com/brian-d-evans/blockchain-is-now-aiming-to-disrupt-social-network.html 
[odczyt: 15.10.2017]; R. Aitken, Can Blockchain Challenge Content Platform Giants' Facebook  
& YouTube Domination?, 8.10.2017, https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/10/08/can-
blockchain-challenge-content-platform-giants-facebook-youtube-domination/#3706284c7e8b 
[odczyt: 15.10.2017]. 

96 J. Nussbaum, Mapping the blockchain project ecosystem, 16.10.2017, 
https://techcrunch.com/2017/10/16/mapping-the-blockchain-project-ecosystem/ [odczyt: 
15.10.2017]. 

https://steem.io/
https://cointelegraph.com/news/blockchain-social-media-altcoin-steem-is-back-in-top-10-cryptocurrencies
https://cointelegraph.com/news/blockchain-social-media-altcoin-steem-is-back-in-top-10-cryptocurrencies
https://www.inc.com/brian-d-evans/blockchain-is-now-aiming-to-disrupt-social-network.html
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/10/08/can-blockchain-challenge-content-platform-giants-facebook-youtube-domination/#3706284c7e8b
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/10/08/can-blockchain-challenge-content-platform-giants-facebook-youtube-domination/#3706284c7e8b
https://techcrunch.com/2017/10/16/mapping-the-blockchain-project-ecosystem/
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1. Kryptowaluty i płatności elektroniczne; 
2. Zastosowania nakierowane na emancypację użytkowników i obywateli (VPN, 

zarządzanie tożsamością, odzyskiwanie kontroli nad własnymi danymi itp.) 
3. Zastosowania w obszarze usług finansowych, w tym pożyczki, trading, 

zarządzanie inwestycjami oraz pożyczki; 
4. Wymiana wartości, w tym media społecznościowe nowej generacji typu 

Steem, prosumpcja energii elektrycznej, zarządzanie prawami autorskimi  
i monetyzacja treści; 

5. Współdzielenie danych przez przedsiębiorstwa i inne podmioty obejmujące 
zastosowania w obszarze Internetu Rzeczy, zarządzania logistyką oraz 
systemami produkcji i dystrybucji dóbr; 

6. Zastosowanie w projektowaniu rynków predykcyjnych, tworzeniu 
rzeczywistości wirtualnej, hazardzie, obrocie wirtualnymi dobrami w ramach 
gier online. 

Obecnie wszystkie te projekty są na wczesnych etapach rozwoju lub nie ma gwarancji, 
że spełnią one pokładane w nich oczekiwania. Przykład Bitcoina pokazuje,  
że blockchain jest technologią wyjątkowo trudną z punktu widzenia skali zastosowań. 
Upowszechnienie płatności za pomocą kryptowalut jest kwestią bliżej nieokreślonej 
przyszłości i nie ma gwarancji, że się one przyjmą. 

Wstęp do Big data w bankowości 

XXI wiek to era wielkiej ilości danych. Ślady cyfrowe97 generowane przez miliardy 
podłączonych do Internetu urządzeń codziennie zapisywane są w wielkich bazach 
danych i  poddawane wnikliwej analizie. Zgodnie z raportem Gartnera98 Big Data 
niesie ze sobą niezwykle lukratywny potencjał zastosowań i może być opisany za 
pomocą trzech charakterystyk (tzw. „3V”): duży wolumen danych (volume), 
dostępność w czasie rzeczywistym intensywnego przyrostu danych (velocity) oraz 
duża różnorodność formatów danych, np. tekst, zdjęcia, pliki audio i video (variety) – 
patrz poniżej: 

                                                      
97 Ślady cyfrowe są danymi rejestrowanymi przez różne urządzenia elektroniczne (np. smartfon, 

tablet, komputer stacjonarny, zegarek, czujnik, sondę itp.) i następnie przesyłane do zewnętrznych 
systemów baz danych. 

98 D. Laney, 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, „Gartner” luty 
2001, https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-
Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf [odczyt: 28.02.2018]. 

http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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Rysunek 6. Schemat przedstawiający kluczowe cechy Big data. 

W swoim artykule Mauro i in.99 na podstawie pogłębionego przeglądu badań, definicji 
oraz zastosowań Big Data zauważył następujące charakterystyki tego fenomenu: 

1.  „Składowanie 3V”, czyli zdolność do składowania olbrzymiego wolumenu 
danych, które intensywnie przyrastają w czasie oraz mają dużą różnorodności 
formatów. 

2. „Użytkowanie”: czyli konieczność posiadania adekwatnej platformy 
technologicznej oraz  wykorzystanie  dostępnych (składowanych) danych, 
poprzez prawidłowe zastosowanie właściwych metod analizy danych (data 
science).  

3. „Korzyści”: czyli umiejętność wykorzystania użytkowanych danych tak, aby 
wspierać procesy decyzyjne, odkrywać wiedzę, optymalizować procesy 
biznesowe, itp. 

W tym kontekście Big Data jest definiowane jako aktywa informacyjne 
chrakteryzujące się dużym wolumenem, intensywnym przyrostem w czasie oraz 
różnorodnością formatów danych, które wymagają adekwatnych metod składowania, 
przetwarzania i analizowania w celu osiągnięcia określonych celów (ekonomicznych, 
społecznych, politycznych, itp.). 

Trend związany z Big data dotyczy również sektora bankowego. Płatności kartą 
kredytową, aktywna obsługa bankowości elektronicznej, porównywanie oferty 
kredytowej, zadawane pytania i  decyzje podejmowane przy udziale centrum 
kontaktów z klientem, daje szerokie możliwości do weryfikacji i  wykorzystania wiedzy 
z przeprowadzanych analiz. Banki wykorzystują tę wiedzę do oferowania klientom 
produktów dostosowanych do ich stylu życia100 czy zachęcania do korzystana z nowej 
oferty. Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner obszary Big Data  
i  analiza danych (data science) są działami, w które banki w przyszłości będą 

                                                      
99 A. Mauro i M. Greco, M. Grimaldi, A formal definition of Big Data based on its essential features, 

„Library Review” nr 3(65), 2016, s. 122–135. 
100 R. Nowak, Od chaosu do zwycięstwa. Jak Big Data zmienia modele biznesowe i politykę, 

10.08.2017, https://www.forbes.pl/technologie/od-chaosu-do-zwyciestwa-jak-big-data-zmienia-
modele-biznesowe-i-polityke/h3zpwyq [odczyt: 15.10.2017]. 

https://www.forbes.pl/technologie/od-chaosu-do-zwyciestwa-jak-big-data-zmienia-modele-biznesowe-i-polityke/h3zpwyq
https://www.forbes.pl/technologie/od-chaosu-do-zwyciestwa-jak-big-data-zmienia-modele-biznesowe-i-polityke/h3zpwyq
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najbardziej inwestować101.  Ponadto, analiza Big Data nie jest stosowana wyłącznie 
w celach handlowych. Banki stosują ją również, by określać skalę ryzyka na przykład 
przy określaniu możliwości kredytowych konsumenta102. Porównując profile 
podobnych klientów oraz analizując ich zachowania i  problemy, jakie natrafiali przy 
spłatach zaciąganych zobowiązań, instytucje finansowe mogą w prosty i  szybki 
sposób przewidywać, stopień ryzyka w przypadku nowych konsumentów starających 
się o pomoc finansową. Siłą i  wyzwaniem dla sektora bankowego jest wychodzenie 
poza obszar tradycyjnych usług bankowych. Przenoszenie dużej części działalności do 
Internetu, poszerzanie usług poza standardowe produkty bankowe, lepsze 
dostosowanie produktów i  treści marketingowych, budowanie przeświadczenia 
wśród klientów o indywidualnym podejściu do każdego z nich pozwalają 
optymalizować procesy wewnętrzne i  zwiększać znaczenie firmy na rynku. 

Spersonalizowana obsługa klienta 

Analityczne systemy zarządzania relacjami z klientem (analytical customer 
relationship management systems) – nazywane systemami CRM – są używane 
standardowo w sektorze telekomunikacyjnym i bankowym od lat 90. ubiegłego 
wieku. Zaawansowane możliwości analityczne w systemach CRM bazują na dwóch 
różnych podejściach, tj. segmentacji i personalizacji. W kontekście kierunków 
rozwojowych w ramach fintech kluczowy jest trend związany z personalizacją, gdzie 
klient jest traktowany podmiotowo jako niezależna jednostka o specyficznych 
potrzebach i preferencjach. Firma pragnie poznać tę charakterystykę klienta poprzez 
„rozmowy”, utrzymywanie relacji oraz poprzez zbieranie i analizę śladów cyfrowych, 
jakie klient pozostawia w ramach różnych interakcji (w tym również relacji z innymi 
osobami). W wyniku tej analizy możliwe staje się budowanie profilu analitycznego  
z wykorzystanie zaawansowanych metod eksploracji danych. Na podstawie takiego 
profilu  możliwe jest dostosowanie oferty marketingowej do specyficznych potrzeb 
klienta (tzw. targetowanie behawioralne). Termin i sposób dostarczenia oferty jest 
zdeterminowany przewidywanymi preferencjami klienta. W tym podejściu istotne jest 
monitorowanie klienta w czasie oraz analiza dynamiki wartości cech 
reprezentowanych w modelu. Podejście spersonalizowane na zasadzie „klient 
oczekuje na właściwy produkt” determinuje odmienny proces sprzedaży. Sprzedaż 
jest de facto inicjowana przez klienta, który w danym momencie  może potrzebować 
konkretnego produktu z całej dostępnej oferty. Jedno z pierwszych badań podejścia 
opartego o spersonalizowaną obsługę klienta w system zarządzania relacjami  
z klientami zostało omówione w pracy Sun, Li, i Zhou103. Badany system zarządzania 
relacjami z klientem, poprzez zastosowanie metod adaptacyjnego uczenia się, 
rozpoznawał preferencje klienta i proponował działania marketingowych w czasie 

                                                      
101 D. Furlonger, 2014 CIO Agenda: A Banking/Investment Perspective, 20.03.2014, 

https://www.gartner.com/doc/2687321/-cio-agenda-bankinginvestment-perspective [odczyt: 
15.10.2017]. 

102 Raport Big Data w bankowości Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych, listopad 
2016, 
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publika
cje/Raport_BD_1411_final.pdf [odczyt: 28.02.2018]. 

103 B. Sun i S. Li, C. Zhou, “Adaptive" Learning and "Proactive" Customer Relationship Management, 
„Journal of Interactive Marketing” nr3/4(20), 2006, s. 82–96. 

https://www.gartner.com/doc/2687321/-cio-agenda-bankinginvestment-perspective
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_BD_1411_final.pdf
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_BD_1411_final.pdf
http://www.tepper.cmu.edu/facultyAdmin/upload/ppaper_24177852116812_adaptivelearning.pdf#_blank
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rzeczywistym. Zastosowanie spersonalizowanego zarządzania relacjami z klientem 
pozwoliło na wzrost efektywności prowadzonych kampanii z 5,6% do 11,2%  
w stosunku do standardowych podejść. Analiza zwrotu z inwestycji prowadzonych 
akcji marketingowych wykazała wzrost o 40,8% w porównaniu z dotychczasowymi 
podejściami.  

Obecnie budowane przez banki systemy CRM w oparciu o personalizację są jednym  
z najpopularniejszych zastosowań w ramach fintech. Szczególnie krytyczne jest 
wykorzystanie metod lokalizacyjnych w oparciu o architektury real time event-
driven104. 

Technologie lokalizacyjne w bankowości 

Ważnym trendem rozwojowym w fintech jest technologia bezprzewodowych 
połączeń Beacons, która umożliwia na dostarczanie usług w oparciu o informacje 
dotyczące lokalizacji klienta105. System w praktyce identyfikuje lokalizację klienta  
w sieci Beacon oraz określa kwotę kredytu, która może mu zostać przyznana, jeśli ten 
zdecyduje się na dokonanie zakupu.  

Podejście to umożliwia dokonanie klientowi zakupu wcześniej nieplanowanego 
produktu. Instytucja finansowa sprzedaje zatem swoją usługę/produkt klientowi, 
który jej początkowo nie potrzebował. Kreacja tej potrzeby przynosi przychód dwóm 
podmiotom - bankowi oraz sprzedawcy. Jest to klasyczny przykład wykorzystania tzw. 
okna szans biznesowych (opportunity window). Trendy badające zachowania 
konsumentów wskazują, że przestrzeń na przekazanie oferty znacznie się zwęziła,  
co oznacza, że szansa na zainteresowanie klienta jest krótkoterminowa.  Decyzje 
zakupowe są spontaniczne i relatywnie krótkie. Zapadają również w konkretnym 
kontekście. W przypadku gdy okna szans są znacznie zwężone, musi zostać 
wypracowany mechanizm, który szybko dokona identyfikacji, iż takie okno się 
pojawiło oraz równie szybko zaproponuje, jak z niego skorzystać. Dzięki korzystaniu 
z technologii lokalizacyjnych instytucje finansowe mają możliwość pozyskiwania  
i  gromadzenia wysokiej jakości danych o swoich klientach. Dane dotyczą miejsca ich 
pobytu, czasu spędzanego w nich, zawieranych typów transakcji oraz przyzwyczajeń. 
Dotychczas profile klientów mogły być tworzone na podstawie decyzji zakupowych 
czy innych aktywności podejmowanych w kontekście działań danej instytucji. 
Omawiane rozwiązania pozwolą do takiego profilu dodać informacje dotyczące 
lokalizacji i  czasu przebiegu pewnych działań, co znacznie rozwinie wiedzę instytucji  
o konsumencie.  

Wykorzystanie technologii lokalizacyjnych dotyka problemu prywatności. Istnieje 
naturalna sprzeczność pomiędzy potrzebą klientów zachowania swojej prywatności,  
a jednocześnie otwartością na otrzymywanie adekwatnych komunikatów 
marketingowych związanych z ich lokalizacją. To zagadnienie wymaga od banków 
niezwykłej ostrożności w oferowaniu nowych usług. 

                                                      
104 https://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture [odczyt: 15.10.2017]. 
105 Wireless Beacon connections for providing digital letters of credit on detection of a user at 

a location: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016160078&recNum=1&maxRec=
&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio  

https://en.wikipedia.org/wiki/Event-driven_architecture
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Zakończenie 

W wielu krajach tradycyjne, duże instytucje finansowe obawiają się rosnącej 
konkurencji ze strony fintechowych startupów. Tymczasem w Polsce wdrażaniem 
fintech zajmują się tradycyjne instytucje finansowe, jak na przykład banki detaliczne.  
Z raportu PriceWaterhouseCoopers  o podmiotach zajmujących się fintech106 w Polsce 
przeczytać możemy: „Polska jest jednym ze światowych liderów i swoistym poligonem 
doświadczalnym pod względem rozwoju i wykorzystania nowych technologii  
w bankowości. Od rynków Europy Zachodniej odróżnia nas to, że finteche’ami  
w Polsce są głównie banki. Nie znaczy to oczywiście, że mogą one spać spokojnie.  
Na krajowym rynku istnieje kilka nie-bankowych fintech’ów, które działają głównie  
w obszarach płatności, pożyczek bezpośrednich, wymiany walut, faktoringu  
i porównywania ofert. W wielu przypadkach zagospodarowują więc nisze  
i dynamicznie w nich rosną. Rozwój technologii powoduje, że konkurencję stanowią 
też fintech’y działające w innych krajach, w tym też globalni giganci, którzy przejmują 
coraz większy udział w bankowości. O ile więc można z całą pewnością stwierdzić,  
że konsumenci zawsze będą potrzebowali usług finansowych, o tyle nie jest pewne,  
że będą one świadczone przez tradycyjne banki [Sektor finansowy coraz bardziej”. 

Biorąc zatem pod uwagę cztery czynniki, tj.: relatywnie wysokie zaawansowanie 
technologiczne usług bankowych w Polsce, sprzyjające regulacje, znaczącą penetrację 
rynku przez wybrane produkty fintechowe, oraz gotowość banków do rozwijania 
produktów, to można przyjąć, że technologie fintech będą w Polsce rozwijane.  
Jeżeli spełnią się oczekiwania wiązane z tymi innowacjami, przyczynią się one do 
utrzymania konkurencyjności polskich instytucji finansowych. W tym kontekście na 
uznanie zasługuje powstanie w Komisji Nadzoru Bankowego zespołu roboczego ds. 
rozwoju innowacji finansowych, w ramach której opracowywane są rekomendacje w 
zakresie107: wspierania innowacji finansowych poprzez nadzór KNF, wydawania na 
bieżąco wiążących stanowisk i interpretacji prawa, zapewnienia przyjaznego 
środowiska prawno-organizacyjnego w celu testowania usług finansowych, 
wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w działalności biznesowej, 
umożliwienia dostępu instytucji finansowych do rejestrów publicznych oraz zamiany 
dokumentów w formie papierowej na ich odpowiedniki cyfrowe 

Wnioski i uwagi końcowe 

1. Obecnie nie jest możliwe określenie realnego wpływu  fintech, w tym  
w szczególności kryptowalut na rozwój sektora finansowego. Znajdujemy się  
w momencie zawyżonych oczekiwań, po którym najprawdopodobniej nastąpi 
powszechny zawód nowymi technologiami, a dopiero potem zaczniemy zbliżać 
się do realnych zastosowań omawianych w raporcie innowacji. Dopiero wtedy 
będziemy mogli szacować ich potencjalny wpływ na rzeczywistość. 

                                                      
106 PWC, Sektor finansowy coraz bardziej #fintech, grudzień 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/sektor-

finansowy-coraz-bardziej-fintech-raport-pwc.pdf [odczyt: 15.10.2017]. 
107 KNF, Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), listopad 2017, 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf [odczyt: 
15.12.2017]. 
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2. Technologie oparte na blockchain są bardzo trudne w rozwijaniu: sukces  
w małej skali nie gwarantuje, że da się to powtórzyć w globalnych warunkach.  

3. Blockchain miał ogromny potencjał „wywrotowy”, niemniej historia Bitcoina 
pokazała, że decentralizacja i eliminacja potrzeby wzajemnego zaufania za 
pomocą środków technologicznych, jest zdecydowanie trudniejsza,  
niż uważano. To, w połączeniu z aktualnym poziomem penetracji rynku, 
sprawia, że nie ma obaw o trwanie tradycyjnych instytucji typu banki 
centralne, biura notarialne. 

4. Obrót i spekulacje na giełdach Bitcoin związane są najprawdopodobniej  
z chęcią wykorzystania tych rynków do spekulacji finansowej (duże wahania  
i ostatnio wykładniczy niemal notowań stwarzają możliwość wygenerowania 
znaczących korzyści). Wpływ tych operacji na zakłócenie globalnych rynków 
finansowych nie jest obecnie możliwy do przewidzenia. 

5. Wyraźny potencjał innowacji zakłócających mają zastosowania kryptowalut 
jako mikro-nagród dla użytkowników alternatywnych względem obecnie 
dominujących mediów społecznościowych: otwarcie możliwości płacenia 
użytkownikom za zamieszczanie treści obecnie wydaje się być jedynym 
sposobem na konkurowanie z ofertą mediów typu Facebook. Nie znaleźliśmy 
przesłanek, by twierdzić, że Facebook rozpoznał to zagrożenie i podjął 
przeciwdziałania. 

6. Rozwój spersonalizowanych systemów CRM w kontekście wykorzystania 
potencjału Big Data jest oczywisty i niezbędny do funkcjonowania na 
współczesnym rynku bankowym. Banki nie mają dylematu „czy”, tylko „jak” to 
implementować, 

7. Rozwijanie systemów marketingu spersonalizowanego, zwłaszcza  
w kontekście wykorzystania technologii lokalizacyjnych oraz zaawansowanej 
analizy prywatnych danych klientów, nasila problem prywatności w dwóch 
kontekstach: 

a. Naturalnej obawy klientów związanej z naruszeniem ich prywatności. 
b. Ograniczenia prowadzonych działań w kontekście dostosowania się do 

unijnej dyrektywy General Data Protection Regulation,  
czyli Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych108. 

Technologie fintech powodują coraz większą cyfryzację sektora bankowego,  
co powoduje wzrost podatności na wszelkiego rodzaju nielegalne, agresywne 
operacje prowadzone w cyberprzestrzeni zarówno przez zorganizowane grupy 
przestępcze jak i podmioty państwowe. Oznacza to wzrost znaczenia nowego typu 
działań regulacyjnych ze strony Państwa oraz inwestycji i inicjatyw związanych  
z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni prowadzonych w ramach sektora bankowego. 
[ŁA i JS/AZ] 

 

                                                      
108 PWC, 10 najważniejszych zmian, które wprowadza RODO, brak daty publikacji, 

https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/10-najwazniejszych-zmian-ktore-wprowadza-
rodo.htmlPWC [odczyt: 15.10.2017]. 
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