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Wirtualni asystenci przyzwyczajają dzieci  
do rozkazywania 

KOMUNIKAT 

16 maja 2018. Pod koniec kwietnia br. czołowi producenci wirtualnych 

asystentów – Amazon i Google – zaprezentowali nowe modele tych 

urządzeń1. Wśród nich znalazły się modele dedykowane dzieciom. 

Nowe funkcje urządzeń mają pozwalać na zwiększenie kontroli 

rodziców nad sposobem korzystania z tych urządzeń przez dzieci. 

Model Amazona – Echo Dot Kids Edition – pozwala rodzicom m.in. 

czasowo blokować możliwość korzystania z urządzenia, ustalać dzienne 

limity czasu korzystania, filtrować nieodpowiednie treści w serwisach 

muzycznych oraz blokować możliwość robienia zakupów. 

Szczególne zainteresowanie komentatorów wzbudziła aktualizacja, 

udostępniona przez Amazon w dniu 9 maja br., pod nazwą „Magiczne 

Słowo”. „Nagradza” ono dziecko za zakończenie komendy głosowej  

(np. „Alexa, wyłącz światło!”) słowem „proszę” („please”)2. Choć i bez 

formuły grzecznościowej aplikacja spełnia polecenie, gdy dziecko 

poprosi o jego wykonanie, Alexa dodaje: „I dziękuję, że tak miło 

poprosiłeś”)3. Aktualizacja ta jest konsekwencją zmian obserwowanych 

w zachowaniu części dzieci często obsługujących urządzenia za pomocą 

komend głosowych. Wymogi technologiczne urządzeń obsługiwanych 

głosem zachęcają do wypowiadania prostych poleceń, najlepiej 

stanowczym, donośnym głosem, bez „zbędnych ozdobników”. 

Nierzadko dzieci przenoszą te zachowania na interakcje z ludźmi4. 

                                                      
1 L. Chang, Amazon gets kid-friendly and encourages tykes to say “please”, 

9.05.2018, https://www.digitaltrends.com/home/amazon-echo-dot-kids-edition/ 
[odczyt: 14.05.2018]. 

2 Google zapowiedział wprowadzenie podobnej funkcji („Pretty Please”) do 
swojego Google Assistant; zob. S. Huffman, The future of the Google Assistant: 
Helping you get things done to give you time back, 8.05.2018, 
https://blog.google/products/assistant/io18/ [odczyt: 14.05.2018]. 

3 https://www.digitaltrends.com/home/amazon-echo-dot-kids-edition/ [odczyt: 
14.05.2018]. 

4 Zob. Raport brytyjskiej organizacji Childwise pt. Monitor Report 2018: Children’s 
Media Use and Purchasing, styczeń 2018, 
http://www.childwise.co.uk/reports.html#monitorreport [odczyt: 14.05.2018]; 
zob. też O. Rudgard, 'Alexa generation' may be learning bad manners from 
talking to digital assistants, report warns, 31.01.2018, 

https://www.digitaltrends.com/home/amazon-echo-dot-kids-edition/
https://blog.google/products/assistant/io18/
https://www.digitaltrends.com/home/amazon-echo-dot-kids-edition/
http://www.childwise.co.uk/reports.html#monitorreport
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Komentarz. Szybki postęp technologiczny w dziedzinie przetwarzania 

mowy naturalnej rodzi wyzwania wychowawcze dla rodziców. Z jednej 

strony, urządzenia przyzwyczajają dzieci do rozkazywania. Z drugiej 

strony, zachęcanie ich do uprzejmości wobec wirtualnych asystentów 

(czyli algorytmów oraz urządzeń) może prowadzić do daleko posuniętej 

personalizacji wytworów technologii (w tym – do nawiązywania relacji 

intymnych z tymi urządzeniami5).  

Komentatorzy wskazują, że kwestią bardziej istotną od samego 

unormowania przebiegu interakcji dzieci (i dorosłych) z wirtualnymi 

asystentami jest promowany przez te urządzenia model uczenia się6. 

Wszystkowiedzący głos (prawdopodobnie w przyszłości obdarzony 

jakąś formą „osobowości”) ukryty w pudełku może zagrozić 

autorytetowi rodziców i nauczycieli jako źródłeł wiedzy w jeszcze 

większym stopniu niż dotychczasowy kontakt dzieci z Internetem. 

Wirtualny asystent bombarduje dzieci niepowiązanymi ze sobą 

okruchami informacji, zamiast budować wiedzę i umiejętności 

krytycznego myślenia. Rosnąca sprawność technologiczna urządzeń 

będzie też rodzić pokusę – najpierw indywidualnego, a potem 

systemowego (np. w okresie cięć budżetowych) zastępowania 

nauczycieli przez wirtualnych asystentów. Rodzice mogą ograniczać 

czas spędzany z dziećmi w poczuciu, że wirtualny asystent i tak lepiej 

poradzi sobie z wieloma zadaniami, tradycyjnie związanymi  

z rodzicielstwem (jak np. odpowiadanie na niekończące się serie 

pytań). 

Osobnym problemem jest oczywiście fakt gromadzenia  

i zabezpieczenia wielkich ilości wrażliwych danych, wytwarzanych w 

toku interakcji dziecka z urządzeniem – tu kwestię tę całkowicie 

pomijamy. 

Kontynuacja na kolejnej stronie 

                                                                                                                               
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/31/alexa-generation-could-
learning-bad-manners-talking-digital/ [odczyt: 14.05.2018]. 

5 Przekonująco przedstawia to film pt. „Ona” (ang. „Her”) z roku 2013, w reżyserii 
Spike’a Jonze. 

6 Zob. R. Gonzalez, Hey Alexa, what are you doing to my kid's brain? 11.05.2018, 
https://www.wired.com/story/hey-alexa-what-are-you-doing-to-my-kids-brain/. 
[odczyt: 14.05.2018]. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/31/alexa-generation-could-learning-bad-manners-talking-digital/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/31/alexa-generation-could-learning-bad-manners-talking-digital/
https://www.wired.com/STORY/HEY-ALEXA-WHAT-ARE-YOU-DOING-TO-MY-KIDS-BRAIN/
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Rysunek 1. Jedna z ilustracji towarzyszących ofercie sprzedaży Echo Dot Kids 
Edition na oficjalnej stronie Amazona. Źródło: 
https://www.amazon.com/amazon-echo-dot-kids-edition/dp/B077JFMVGP 
[odczyt: 16.05.2018]. Na reklamie widoczne marki, których produkty są 
dostępne w pakiecie usług preinstalowanym na urządzeniu.  

Jak wskazują przedstawiciele amerykańskiej organizacji Campaign for  

a Commercial-Free Childhood (Kampania na rzecz dzieciństwa wolnego 

od komercji), przyzwyczajanie dzieci do wirtualnych asystentów 

ogranicza ich bezpośrednią komunikację z rodzicami, innymi dorosłymi 

oraz rówieśnikami. Ogranicza także ich aktywność fizyczną. 

Jednocześnie, sprzyja procesowi tzw. komercjalizacji dzieciństwa: nowy 

system kontroli rodzicielskiej FreeTime promuje wybrane marki  

(np. Nickelodeon czy Disney). Eliminuje także korzystne dla rozwoju 

dzieci okresy dezaktywacji (czyli nudy). Amazon sam reklamuje 

użyteczność urządzenia pokazując, jak dziecko skarży się Alexie, że jest 

znudzone. Asystentka podsuwa mu gry wideo i inne treści rozrywkowe 

https://www.amazon.com/amazon-echo-dot-kids-edition/dp/B077JFMVGP
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online7. Z tego powodu Campaign for a Commercial-Free Childhood 

wpływ wirtualnych asystentów na rozwój dzieci uznaje za silnie 

negatywny i apeluje do rodziców o niekupowanie tego sprzętu. 

Rekomendacja. Ministerstwo Edukacji, m.in. poprzez Instytut Badań 

Edukacyjnych, powinno monitorować zakres wykorzystania wirtualnych 

asystentów przez dzieci w Polsce. Warto zlecić przegląd lub stały 

monitoring stanu badań nad wpływem nowoczesnych technologii  

(w tym obsługi urządzeń za pomocą komend głosowych) na rozwój 

dzieci i młodzieży. Należy rozważyć także podjęcie działań 

propagujących wśród rodziców świadomość zagrożeń wiążących się  

z korzystaniem z tego typu urządzeń przez dzieci w sposób 

niekontrolowany. [SB/JW] 

 

  

                                                      
7 Experts and Advocates Caution Parents to Steer Clear of New Amazon Echo Dot 

for Kids, 11.05.2018, https://www.commercialfreechildhood.org/experts-and-
advocates-caution-parents-steer-clear-new-amazon-echo-dot-kids [odczyt: 
14.05.2018]. 

https://www.commercialfreechildhood.org/experts-and-advocates-caution-parents-steer-clear-new-amazon-echo-dot-kids
https://www.commercialfreechildhood.org/experts-and-advocates-caution-parents-steer-clear-new-amazon-echo-dot-kids
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Wirtualny asystent bez zgody użytkowników wysłał 
przypadkowej osobie nagranie rodzinnej rozmowy  

SYGNAŁ 

24 maja 2018. „The Washington Times” opisał przypadek wycieku 
prywatnych nagrań rodziny z Portland (USA), która korzystała  
z wirtualnego asystenta Amazon Echo8. Według relacji, nagranie 
rozmowy rodziny zostało bez zgody użytkowników przesłane do 
przypadkowej osoby z listy ich kontaktów. Osoba ta zadzwoniła do 
nich i przytoczyła treść zasłyszanej przed chwilą rozmowy. W krótkim 
komentarzu dla telewizji CNBC Amazon potwierdził zdarzenie. Spółka 
ograniczyła się jednak do komentarza, że podobny błąd w przyszłości 
jest bardzo mało prawdopodobny. Urządzenie miało mylnie 
zinterpretować ciąg niewyraźnych wypowiedzi domowników jako 
polecenie wysłania wiadomości do określonej osoby. Zdaniem 
przedstawicieli spółki, przesłanie nagrania zostało więc (omyłkowo) 
autoryzowane9. Z tego powodu Amazon miał też odmówić przyjęcia 
reklamacji urządzenia10.  

Komentarz. Zdarzenie potwierdza zagrożenia dla prywatności, jakie 
wiążą się z użytkowaniem tzw. inteligentnych głośników,  
tj. obsługiwanych głosem urządzeń wykorzystywanych w charakterze 
wirtualnych asystentów11. Te coraz bardziej popularne urządzenia 
szybko zyskują nowe funkcje – np. pamiętają przeszłe rozmowy i są  
w stanie prowadzić konwersacje coraz bardziej przypominające  

                                                      
8 S. Hamza, An Amazon Echo recorded a family’s conversation, then sent it to  

a random person in their contacts, report says, 24.05.2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/05/24/an-
amazon-echo-recorded-a-familys-conversation-then-sent-it-to-a-random-person-
in-their-contacts-report-says/?utm_term=.da61effa850d [odczyt: 24.05.2018]. 

9 E. Kim, Amazon Echo secretly recorded a family's conversation and sent it to  
a random person on their contact list, 24.05.2018, 
https://www.cnbc.com/2018/05/24/amazon-echo-recorded-conversation-sent-
to-random-person-report.html [odczyt: 24.05.2018]. 

10 G. Horcher, Woman says her Amazon device recorded private conversation, sent 
it out to random contact, 24.05.2018, 
https://www.kiro7.com/www.kiro7.com/news/local/woman-says-her-amazon-
device-recorded-private-conversation-sent-it-out-to-random-contact/755507974 
[odczyt: 24.05.2018]. 

11 Zob. komunikat pt. Inteligentne głośniki Amazon Echo – wizja urządzenia 
podsłuchowego w każdym pomieszczeniu, „Biuletyn OSnWC” nr 5 oraz  Wirtualni 
asystenci przyzwyczajają dzieci do rozkazywania, w niniejszym biuletynie.  

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/05/24/an-amazon-echo-recorded-a-familys-conversation-then-sent-it-to-a-random-person-in-their-contacts-report-says/?utm_term=.da61effa850d
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/05/24/an-amazon-echo-recorded-a-familys-conversation-then-sent-it-to-a-random-person-in-their-contacts-report-says/?utm_term=.da61effa850d
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/05/24/an-amazon-echo-recorded-a-familys-conversation-then-sent-it-to-a-random-person-in-their-contacts-report-says/?utm_term=.da61effa850d
https://www.cnbc.com/2018/05/24/amazon-echo-recorded-conversation-sent-to-random-person-report.html
https://www.cnbc.com/2018/05/24/amazon-echo-recorded-conversation-sent-to-random-person-report.html
https://www.kiro7.com/www.kiro7.com/news/local/woman-says-her-amazon-device-recorded-private-conversation-sent-it-out-to-random-contact/755507974
https://www.kiro7.com/www.kiro7.com/news/local/woman-says-her-amazon-device-recorded-private-conversation-sent-it-out-to-random-contact/755507974
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naturalne rozmowy12. Z tej perspektywy, wirtualni asystenci to świetne 
narzędzie zasysania ogromnych ilości danych, niezbędnych do 
trenowania algorytmów. Dlatego, inne niezamierzone, podobne do 
opisanego tu zdarzenia są nieuniknione, zaś rezygnacja z prywatności 
jest nieodłącznie wpisana w korzystanie z nich. Tymczasem wpadka 
Amazona dostarcza firmie uzasadnienia dla pobierania jeszcze większej 
ilości danych celem dalszego doskonalenia sztucznej inteligencji jako 
sposobu na eliminowanie podobnych błędów w przyszłości. [SB/JW] 

  

                                                      
12 S. Perez, Alexa will soon gain a memory, converse more naturally, and 

automatically launch skills, 26.04.2018, 
https://techcrunch.com/2018/04/26/alexa-will-soon-gain-a-memory-converse-
more-naturally-and-automatically-launch-skills/ [odczyt: 25.05.2018]. 

https://techcrunch.com/2018/04/26/alexa-will-soon-gain-a-memory-converse-more-naturally-and-automatically-launch-skills/
https://techcrunch.com/2018/04/26/alexa-will-soon-gain-a-memory-converse-more-naturally-and-automatically-launch-skills/
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Mikrokamera Google Clips może dawać głęboki wgląd 
w profil psychologiczny użytkownika   

ANALIZA 

14 maja 2018. W dniu 11 maja br. firma Google poinformowała na 
swoim oficjalnym blogu dotyczącym sztucznej inteligencji13  
o opracowanym właśnie udoskonaleniu działania algorytmu 
„autonomicznej” mikrokamerki Google Clips. Jest ona oferowana na 
rynku od ok. pół roku i kosztuje obecnie 200-250 USD. Urządzenie jest 
wielkości pudełka zapałek, waży 60g i można je za pomocą klipsa 
przypiąć sobie np. do ubrania lub postawić na meblu. Google Clips 
pozwala na automatyczne rejestrowanie scen i sytuacji uznanych przez 
algorytm kamerki za „interesujące”14.  

 

Rysunek 2. Mikrokamerka Google Clips. Po lewej widok tyłu urządzenia. 
Źródło: https://store.google.com/product/google_clips [odczyt: 1.06. 2018]. 

Poniższy cytat skrótowo ujmuje zasadę działania oryginalnego 
algorytmu oraz jego udoskonalenia: 

„(…) dodaliśmy także pewne bonusy do zestawu zjawisk, które 
chcieliśmy, by Clips utrwalał włączając w to: twarze (w szczególności 

                                                      
13 A. Agarwala, Automatic Photography with Google Clips, „Google AI Blog”, 

11.05.2018, https://ai.googleblog.com/2018/05/automatic-photography-with-
google-clips.html [odczyt: 14.05.2018]. 

14 A. Agarwala, Jump for joy: Google Clips captures life's little moments, „Google 
Blog”, 11.05.2018, https://blog.google/topics/hardware/jump-joy-google-clips-
captures-lifes-little-moments/ [odczyt: 14.05.2018].  

https://store.google.com/product/google_clips
https://ai.googleblog.com/2018/05/automatic-photography-with-google-clips.html
https://ai.googleblog.com/2018/05/automatic-photography-with-google-clips.html
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powtarzające się i traktowane jako ‘znajome’), uśmiechy oraz 
zwierzęta domowe. W naszej najnowszej wersji dodaliśmy także 
zachowania, które klienci chcieliby utrwalać, takie jak uściski, 
pocałunki, podskoki i tańce”15. 

Urządzenie jest reklamowane jako ułatwiające klientom 
„nieprzegapienie” różnych ważnych, nieprzewidzianych momentów  
w życiu, które uważa się za godne utrwalenia na nagraniu, takich jak 
pierwsze kroki dziecka czy śmieszne zachowania zwierząt domowych. 
Obiecuje się, że dzięki Google Clips można w pełni przeżywać takie  
i podobne sytuacje bez konieczności odwracania od nich uwagi  
w poszukiwaniu smartfona, czy innego urządzenia, które pozwoliłoby 
nagrać owe momenty.  

Użytkownik kamerki decyduje o tym, gdzie ją umieścić i kiedy ustawić 
na czuwanie. Urządzenie samo, na podstawie predefiniowanego 
algorytmu wybiera, co ma być nagrane. Użytkownik może wybrać, 
które z zarejestrowanych sytuacji są jego zdaniem warte zachowania. 
Następnie algorytm maszynowego uczenia się dostosowuje swoje 
kolejne wybory do dotychczasowych preferencji użytkownika16.  

Zdaniem producenta urządzenie nie stanowi istotnego zagrożenia dla 
prywatności użytkownika dzięki temu, że ostatecznie to on sam 
decyduje, które z utrwalonych na karcie pamięci nagrań mają zostać 
zachowane. Poza tym, urządzenie nie rejestruje dźwięku, zaś  
o procesie nagrywania informuje zapalenie się wyraźnej, kolorowej 
diody17.  

Komentarz. Dotychczas dostępne komercyjnie systemy sztucznej 
inteligencji oparte o uczenie maszynowe służyły zazwyczaj prostym 
wyborom jakościowym – optymalizacji wyboru trasy lotniczej lub 
rozpoznaniu obiektu na obrazku. Istotne znaczenie ma fakt, że 
algorytm Google Clips wybiera, które sytuacje w naszym życiu są 
interesujące.  

                                                      
15 A. Agarwala, Automatic Photography…, dzieło cyt.  
16 S. Perez, Google Clips gets better at capturing candids of hugs and kisses (which is 

not creepy, right?), “Techcrunch”, 11.05.2018, 
https://techcrunch.com/2018/05/11/google-clips-gets-better-at-capturing-
candids-of-hugs-and-kisses-which-is-not-creepy-right/ [odczyt: 13.05.2018].  

17 A. Sulleyman, Google creepy camera monitors, identifies and records you and 
your loved ones, “The Independent”, 5.10.2017, 
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-clips-
camera-price-release-date-features-creepy-a7984276.html [odczyt: 14.05.2017].  

https://techcrunch.com/2018/05/11/google-clips-gets-better-at-capturing-candids-of-hugs-and-kisses-which-is-not-creepy-right/
https://techcrunch.com/2018/05/11/google-clips-gets-better-at-capturing-candids-of-hugs-and-kisses-which-is-not-creepy-right/
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-clips-camera-price-release-date-features-creepy-a7984276.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-clips-camera-price-release-date-features-creepy-a7984276.html
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Niebezpieczeństwo upowszechnienia się Google Clips polega na tym, 
że może ona pełnić rolę wychowawczą wobec użytkownika 
(dorosłego czy dziecka) ucząc go, co jest ważne i warte uwiecznienia. 
Zgodnie z tym, co deklaruje producent, użytkownik może jedynie 
eliminować nagrania sytuacji, którego jego zdaniem algorytm błędnie 
zakwalifikował jako warte nagrania. Ale użytkownik nie ma możliwości 
wyznaczania, co ma być nagrywane. Załóżmy, że algorytm uznał 
sytuację za „zwykły ruch w kadrze” i ją zignorował. Nie można tego 
odwrócić i na przyszłość uwrażliwić mechanizm na podobne sytuacje. 
W konsekwencji użytkownik może zostać pośrednio zainspirowany do 
zrewidowania swojego poglądu na temat tego, jakie sytuacje są 
ważne.   

Co więcej, na selekcję sytuacji możliwych do utrwalenia wpływają 
pewne ograniczenia techniczne urządzenia. Po pierwsze, kamerka 
została zaprojektowana z myślą o wychwytywaniu krótkich, 
dynamicznych ujęć. Czyli takich, które dobrze odpowiadają treściom 
video zamieszczanym w portalach społecznościowych. Ich obejrzenie 
nie wymaga wiele czasu i nie są one „pamięciożerne” ani „łączążerne”. 
Po drugie, niewielkie wymiary kamerki ograniczają możliwość jej pracy 
do max 3h, czyli nie nadaje się ona do rejestrowania sytuacji  
(np. uroczystości) trwających dłużej. Wydarzenie takie jak 
wielogodzinne wesele, czy wypad ojca z synem na polowanie zostaną 
przez urządzenie najprawdopodobniej zredukowane do wielu 
kilkunastosekundowych „scenek”. W konsekwencji urządzenie to 
wydaje się być zaprojektowane tak, aby odpowiadało potrzebom np. 
zapracowanych rodziców, którzy poświęcają swoim dzieciom 
niewielkie interwały czasu i właśnie takie ich wspólne interakcje ma 
wychwytywać kamerka. Po trzecie, urządzenie jest bardziej wyczulone 
na sytuacje dynamiczne, bogate w ruch, w których coś się dzieje. 
Ignorowane zatem będą sytuacje spokojniejsze, co nie znaczy, że mniej 
ważne i warte nagrania.    

Szkodliwy dla stosunków międzyludzkich wpływ kamerki może także 
objawiać się w różnicach w zakresie definiowania tego, które osoby są 
„bliskie” i warte nagrywania. W różnych kręgach kulturowych zbiór 
osób najbliższych może mieć bardzo różny zasięg. W mniej 
indywidualistycznych kulturach grupa definiowana jako najbliższa 
rodzina może liczyć kilkadziesiąt osób. Co jeśli algorytm niektóre z nich 
będzie pomijał tylko dlatego, że z jakiegoś powodu ich twarze 
względzie rzadziej pojawiają się w kadrze?  
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Nie wiadomo, czy urządzenia Google Clips mogłyby pełnić jakieś 
funkcje wspierające bezpieczeństwo na poziomie indywidualnym, 
takie, jak popularne kamerki samochodowe, tyle, że w domu. Brakuje 
doniesień, by rejestrowały one np. nieszczęśliwe wypadki, 
przestępstwa czy przypadki przemocy, które to nagrania można by 
później wykorzystać w celach procesowych, czy na potrzeby roszczeń 
odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela.  

Rekomendacja. Główne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakie generuje 
Google Clips związane jest faktem, że urządzenie to potencjalnie – np. 
po przetworzeniu informacji w ramach Big Data – daje głęboki wgląd 
w profil psychologiczny użytkownika. A rzecz dotyczy momentów 
intymnych, szczególnie ważnych dla człowieka. Co więcej, uzgadnianie 
przez użytkownika z urządzeniem tego, co jest uznawane za ważne, 
może działać w dwie strony, wpływając na samego użytkownika. 
Dlatego należy rozważyć wprowadzenie procedury ostrzeżeń dla osób  
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, by w życiu prywatnym  
i zawodowym unikały używania tego typu urządzeń. [MG/KP] 
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Nowe technologie pasywnego pomiaru biologicznego 
stanu emocji i zdrowia 

SYGNAŁ 

30 kwietnia 2018. W trakcie dorocznej konferencji TED201818, Poppy 
Crum z Dolby Laboratories zaprezentowała nowe technologie 
pasywnego pomiaru biologicznego stanu emocji i zdrowia. Można 
dzięki nim oceniać stan emocjonalny oraz kondycję psychofizyczną 
osoby poza jej świadomością, w oparciu o m.in. reakcje fizjologiczne 
organizmu. Analizie poddaje się np. potencjał elektryczny skóry głowy, 
stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, temperaturę 
ciała, tętno, słownictwo czy parametry głosu. Dolby Laboratories 
wykorzystuje pasywny pomiar biologiczny do optymalizacji materiałów 
audio-wizualnych. W swoim wystąpieniu Poppy Crum zarysowała 
korzyści, które miałyby płynąć z wykorzystania technologii na szerszą 
skalę, np. do automatycznej regulacji osprzętu medycznego  
(np. głośności aparatu słuchowego), a nawet w relacjach 
międzyludzkich: w kontaktach nauczyciela z uczniami (do oceny 
stopnia zrozumienia omawianych tematów), czy policjanta ze sprawcą 
przewinienia (w celu ustalenia jego rzeczywistych intencji)19.   

Dolby Laboratories to brytyjsko-amerykańskie przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w technologiach dźwięku, obrazu i głosu. Jedno  
z centrów badawczo-rozwojowych firmy mieści się w Polsce,  
we Wrocławiu20. [NH/KP]  

 

  

                                                      
18 Tegoroczna konferencja TED2018: Technology, Entertainment, Design, odbywała 

się pod hasłem: The age of amazement, w Vancouver, w dniach 10-14 kwietnia.  
19 Por. np. J. Wakefield, TED 2018: Technology reveals fear and other emotions, 

BBC, 12.04.2018, http://www.bbc.com/news/technology-43653649 [odczyt: 
30.04.2018]; A. Schwartz, Forget Facebook — your body emits data that could be 
used to read your emotions, check your health, and track aggression, Business 
Insider, 12.04.2018, http://www.businessinsider.com/ted-2018-facebook-data-
sharing-passive-data-collection-2018-4?IR=T [odczyt: 30.04.2018].  

20 Por. https://www.dolby.com/us/en/about/contact-us/dolby-offices-
worldwide.html [odczyt: 11.05.2018]. 
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Obrońcy praw człowieka w USA zarzucają Amazonowi 
udział w budowaniu państwa policyjnego 

SYGNAŁ 

25 maja 2018. 22 maja br. Amerykańska Unia Praw Obywatelskich21 
ogłosiła swoje ustalenia w sprawie współpracy spółki Amazon  
z amerykańskimi lokalnymi organami ścigania22. Okazało się,  
że przynajmniej w trzech stanach Amazon dostarcza lokalnej policji 
oprogramowanie Rekognition, które służy do rozpoznawania twarzy23. 

Na podstawie tych informacji koalicja organizacji broniących praw 
człowieka wysłała list do prezesa Amazona Jeffa Bezosa24. Znalazło się 
w nim żądanie, żeby „Amazon przestał wspierać rozbudowę rządowej 
infrastruktury nadzoru, która stanowi poważne zagrożenie dla 
klientów i społeczności na terenie całego kraju”. Szczególne 
wątpliwości sygnatariuszy listu wywołała funkcja rozpoznawania 
twarzy w tłumach, na zdjęciach grupowych „w czasie gdy Amerykanie 
biorą udział w protestach publicznych na niespotykaną wcześniej 
skalę”. Obawy wywołało też to, że Amazon oferował organom ścigania 
sprzężenie systemu rozpoznawania twarzy z kamerami do mundurów. 

Podobne wątpliwości w sprawie używania systemów rozpoznawania 
obrazu opartych na sztucznej inteligencji pojawiły się w związku  
z współpracą Google z amerykańskimi siłami zbrojnymi25. Systemy 
rozpoznawania obrazów tej ostatniej spółki mają być wykorzystywane 

                                                      
21 American Civil Liberties Union (ACLU). 
22 ACLU, Emails Show How Amazon is Selling Facial Recognition System to Law 

Enforcement, 22.05.2018, https://www.aclunc.org/news/emails-show-how-
amazon-selling-facial-recognition-system-law-enforcement [odczyt: 25.05.2018]; 
M. Cagle i N.A. Ozer, Amazon Teams Up With Law Enforcement to Deploy 
Dangerous New Face Recognition Technology, 24.05.2018, 
https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-
dangerous-new-face-recognition-technology [odczyt: 25.05.2018]. 

23 Strona produktu to: https://aws.amazon.com/rekognition/ [odczyt: 25.05.2018]. 
24 List z 22 maja 2018 r. od organizacji walczących o przestrzeganie praw 

obywatelskich do Jeffa Bezosa:  
https://www.aclunc.org/docs/20180522_AR_Coalition_Letter.pdf [odczyt: 
25.05.2018]. 

25 S. Shane i D. Wakabayashi, ‘The Business of War’: Google Employees Protest 
Work for the Pentagon, 4.04.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-pentagon-
project.html [odczyt: 25.05.2018]. 

https://www.aclunc.org/news/emails-show-how-amazon-selling-facial-recognition-system-law-enforcement
https://www.aclunc.org/news/emails-show-how-amazon-selling-facial-recognition-system-law-enforcement
https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-dangerous-new-face-recognition-technology
https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-dangerous-new-face-recognition-technology
https://aws.amazon.com/rekognition/
https://www.aclunc.org/docs/20180522_AR_Coalition_Letter.pdf
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-pentagon-project.html
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-pentagon-project.html
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przez wojskowe drony26. Grupa kilkunastu pracowników odeszła  
z Google w szeroko nagłośnionym proteście przeciwko takiemu 
używaniu wyników ich pracy27. 

Komentarz. Warta uwagi wydaje się przywołana wyżej retoryka. 
Zgodnie z nią, wykorzystywanie systemów rozpoznawania twarzy jest 
przez obrońców praw człowieka niemal automatycznie interpretowane 
w kategoriach budowania państwa policyjnego. Częściowo zapewne 
wynika to ze sposobu stosowania tej technologii w Chinach.  
W Państwie Środka systemy rozpoznawania twarzy wprowadzane są 
na masową skalę wraz z rozbudową sieci kamer nadzoru28. 

Warte uwagi jest to, że firmy kojarzone głównie ze sprzedażą książek 
(Amazon) i wyszukiwaniem informacji w Internecie (Google) rozwijają 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego techniki nadzoru oparte 
na sztucznej inteligencji. [JW/KP] 

 

  

                                                      
26 Chodzi o program amerykańskiego Departamentu Obrony MAVEN: Ch. Pellerin, 

Project Maven to Deploy Computer Algorithms to War Zone by Year’s End, 
21.07.2017, https://www.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-
maven-to-deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/ [odczyt: 
25.05.2018]. 

27 J. Burns, Google Employees Resign Over Company's Pentagon Contract, Ethical 
Habits, 14.05.2018, 
https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2018/05/14/google-employees-
resign-over-firms-pentagon-contract-ethical-habits/#51d309fd4169 [odczyt: 
25.05.2018]. 

28 Zob. np. K. Zhai i E. Chan, China Uses Facial Recognition to Fence In Villagers in 
Far West, 17.01.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-
17/china-said-to-test-facial-recognition-fence-in-muslim-heavy-area [odczyt: 
25.05.2018]. 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-maven-to-deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-maven-to-deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/
https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2018/05/14/google-employees-resign-over-firms-pentagon-contract-ethical-habits/#51d309fd4169
https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2018/05/14/google-employees-resign-over-firms-pentagon-contract-ethical-habits/#51d309fd4169
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/china-said-to-test-facial-recognition-fence-in-muslim-heavy-area
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/china-said-to-test-facial-recognition-fence-in-muslim-heavy-area
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Data przydatności danych (Digital Expiry Date) metodą 
ochrony prywatności w Internecie 

SYGNAŁ 

23 maja 2018. Firmy takie jak Facebook i Google dysponują 
ogromnymi zasobami danych, dających głęboki wgląd w prywatność. 
Jednocześnie Google, przykładowo, przechowuje informacje  
o lokalizacji użytkowników przez 6 lat, a Facebook posiada wiadomości 
skasowane przez użytkowników nawet sprzed 10 lat29. W świetle tego, 
konsultant ds. danych cyfrowych D. Curran, postawił na łamach  
„The Guardian” pytanie, w jakim celu te dane są tak długo 
przetrzymywane, formułując propozycję wprowadzenia zasady tzw. 
„daty przydatności dla danych cyfrowych” (Digital Expiry Date)30.  

Dane o aktywności w sieci są gromadzone, jak się dziś tłumaczy, 
głównie dla celów marketingu i doskonalenia narzędzi. Z punktu 
widzenia marketingu wątpliwe wydaje się jednak, czy jest zasadne, aby 
przechowywać rekordy dotyczące zdarzeń sprzed wielu lat  
(np. informacji o lokalizacji). Zdaniem Currana tak długa archiwizacja 
może być wytłumaczona jedynie chęcią kontroli społeczeństwa  
i pragnieniem wykorzystania tych danych w mechanizmach nadzoru 
mobilności. Autor ten sugeruje, że podmiotem nadużywającym może 
stać się każde państwo o zapędach autorytarnych. Świadomość, że 
aktywność w Internecie może za jakiś czas zostać odczytana jako 
groźna dla bezpieczeństwa państwa lub kontrowersyjna z innego 
powodu, już teraz, według Currana, skłania część użytkowników do 
samokontroli i autocenzury31.  

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

30.03.2018,  https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-
the-data-facebook-google-has-on-you-privacy [odczyt: 22.05.2018]. 

30 D. Curran. 2018. Tech firms can't keep our data forever: we need a Digital Expiry 
Date, 30.03.2018,  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-
digital-expiry-date [odczyt: 22.05.2018]. Podobny pomysł w 2011 roku podał  
Viktor Mayer-Schönberger z Oxford University, proponując prawo do bycia 
zapomnianym,  zob. V. Mayer-Schönberger, Should information have an 
expiration date?, 31.10.2011,  

  https://sloanreview.mit.edu/article/should-information-have-an-expiration-date/   
[odczyt: 22.05.2018]. 

31 D. Curran, Tech firms can't keep our data forever: we need a Digital Expiry Date, 
30.03.2018,  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-
digital-expiry-date [odczyt: 22.05.2018]. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-google-has-on-you-privacy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-google-has-on-you-privacy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-digital-expiry-date
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-digital-expiry-date
https://sloanreview.mit.edu/article/should-information-have-an-expiration-date/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-digital-expiry-date
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/19/online-privacy-digital-expiry-date
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Pomysł Currana zakłada wprowadzenie do systemu prawnego zasady 
usuwania co kwartał danych osobistych i śladów pozostawionych  
w Internecie. Jego zdaniem taki horyzont czasu (jeden kwartał)  
w dynamicznej gospodarce pozwala na personalizowanie marketingu  
i kreację innowacji, jednocześnie minimalizując zagrożenia 
wykorzystania danych o użytkownikach przeciwko nim samym  
w dłuższym okresie czasu. [TJ/NH]  
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Bawaria dopuszcza używanie DNA do określania 
wyglądu i pochodzenia podejrzanych  

SYGNAŁ 

25 maja 2018. 15 maja br. Landstag Bawarii uchwalił prawo, zgodnie  
z którym w tym niemieckim kraju związkowym dopuszczalne będzie 
używanie DNA w celach śledczych do określania wyglądu i etniczności 
podejrzanych32. Dotychczas w Niemczech dozwolone było jedynie 
określanie tożsamości sprawców przez porównywanie próbek 
materiału genetycznego z miejsca przestępstwa z bazami danych 
przestępców oraz DNA pobranym od podejrzanych. 

Technika, na której stosowanie wyraził zgodę parlament bawarski,  
jest wykorzystywana w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie  
i części stanów USA. Problemem jest to, że zdaniem badaczy, na 
których opinie powołało się prestiżowe czasopismo „Science”33, 
stosowanie DNA do określania wyglądu jest kontrowersyjne. 
Prawidłowe stosowanie tej techniki wymaga odpowiednio 
wyszkolonych śledczych, którzy dobrze rozumieją, że mają do 
czynienia tylko z prawdopodobieństwami i że w analizie DNA istnieje 
wiele anomalii. W wyniku braku takiego zrozumienia może dojść do 
nadużyć w postaci skupienia się np. na mniejszościach. Jest to 
problemem szczególnie dlatego, że bawarskie prawo dotyczy sytuacji 
kryzysowych – przykładowo, konieczności oszacowania na podstawie 
DNA, kto prawdopodobnie stworzył odkryty przez służby magazyn 
broni lub materiałów wybuchowych. 

Pod względem naukowym wątpliwe są szczególnie usługi 
amerykańskiej firmy, która twierdzi, że w oparciu o próbkę DNA jest  
w stanie stworzyć odpowiednik portretu pamięciowego 
podejrzanego34. Zdaniem ekspertów, analiza kodu genetycznego daje 
tylko ogólne wskazówki dotyczące wyglądu i nie może być 
wykorzystana do sugerowania, jak dokładnie wygląda podejrzany. 
[JW/KP] 

  

                                                      
32 G. Vogel, German law allows use of DNA to predict suspects’ looks, „Science” nr 

360, 25.05.2018, , s. 841-842. 
33 Tamże. 
34 Strona usługi to: https://snapshot.parabon-nanolabs.com [odczyt: 25.05.2018]. 

https://snapshot.parabon-nanolabs.com/
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Kalifornijskie organy ścigania ujęły mordercę dzięki 
internetowym serwisom genetyczno-genealogicznym  

SYGNAŁ 

15 maja 2018. W kwietniu b.r. w Kalifornii zatrzymano mężczyznę 
podejrzanego o to, że w latach 1974-1986 zabił 12 osób i popełnił co 
najmniej 51 gwałtów35.  

Do pomocy w jego schwytaniu wykorzystano serwisy internetowe, 
służące do odnajdywania krewnych na podstawie cyfrowego zapisu 
materiału genetycznego klienta. Analizę takiego materiału można 
zakupić w wyspecjalizowanych laboratoriach.  

Kalifornijska policja zarejestrowała DNA seryjnego mordercy  
w odpowiednich serwisach. Na tej podstawie odkryto jego krewnych. 
Następnie innymi technikami operacyjnymi ustalono podejrzanego  
i pozyskano jego materiał genetyczny. 

Komentarz. W USA istnieje wiele internetowych serwisów badających 
materiał genetyczny. Część z nich oferuje usługi genealogiczne, 
polegające na ustalaniu krewnych i przynależności do grup etnicznych. 
Jedną z typowych usług oferowanych przez te podmioty jest 
szacowanie w procentach na podstawie genomu, z jakiej części świata 
pochodzili przodkowie danej osoby36. 

                                                      
35 D. Vergano i V. Hughes, A Serial Killer Was Caught Because Investigators Found 

His Family's DNA On A Website, 27.04.2018, 
https://www.buzzfeed.com/danvergano/serial-killer-dna-testing [odczyt: 
9.05.2018]; D. Vergano, Here’s How Amateur Sleuths And Police Investigators 
Used DNA Websites To Find The Golden State Killer, 27.04.2018, 
https://www.buzzfeed.com/danvergano/gedmatch-serial-killer-dna [odczyt: 
9.05.2018]; P. Aldhous, Cops Forced A Company To Share A Customer’s Identity 
For The Golden State Killer Investigation, 1.05.2018, 
https://www.buzzfeed.com/peteraldhous/family-tree-dna-subpoena-golden-
state-killer [odczyt: 9.05.2018]; T. Cushing, Cops Aren't Just Submitting DNA 
Samples To Genealogy Services; They're Also Obtaining Customer Info, 3 maja, 
https://www.techdirt.com/articles/20180502/14342239763/cops-arent-just-
submitting-dna-samples-to-genealogy-services-theyre-also-obtaining-customer-
info.shtml [odczyt: 9.05.2018]. 

36 Strony opisujące usługi analizy pochodzenia genetycznego: 
https://www.23andme.com/dna-ancestry/, https://www.ancestry.com/dna/, 
https://www.familytreedna.com [odczyt: 9.05.2018]. Strony 
http://www.ysearch.org, https://www.gedmatch.com pomagają  
w wykorzystywaniu testów DNA do poszukiwania krewnych. 

https://www.buzzfeed.com/danvergano/serial-killer-dna-testing
https://www.buzzfeed.com/danvergano/gedmatch-serial-killer-dna
https://www.buzzfeed.com/peteraldhous/family-tree-dna-subpoena-golden-state-killer
https://www.buzzfeed.com/peteraldhous/family-tree-dna-subpoena-golden-state-killer
https://www.techdirt.com/articles/20180502/14342239763/cops-arent-just-submitting-dna-samples-to-genealogy-services-theyre-also-obtaining-customer-info.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20180502/14342239763/cops-arent-just-submitting-dna-samples-to-genealogy-services-theyre-also-obtaining-customer-info.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20180502/14342239763/cops-arent-just-submitting-dna-samples-to-genealogy-services-theyre-also-obtaining-customer-info.shtml
https://www.23andme.com/dna-ancestry/
https://www.ancestry.com/dna/
https://www.familytreedna.com/
http://www.ysearch.org/
https://www.gedmatch.com/
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Rekomendacja. Celowe wydaje się oszacowanie – przez organy 
ścigania i tajne służby – jak wielu Polaków posiada profile w serwisach 
genetyczno-genealogicznych. Pomoże to w określeniu, czy polskie 
służby mogą zastosować opisaną wyżej technikę we własnych 
działaniach. [JW/SB] 
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Udział Facebooka w budowaniu Państwa Islamskiego 

SYGNAŁ 

22 maja 2018. Międzynarodowa organizacja non-profit o nazwie 
Counter Extremism Project twierdzi, że zwolennicy Państwa 
Islamskiego często nawiązywali współpracę dlatego, iż zasugerowały 
im to algorytmy Facebooka37. 

Badacze analizowali aktywność internetową około 1000 zwolenników 
Państwa Islamskiego z 96 państw. Analizy wykazały, że algorytm 
Facebooka trafnie przewidywał zainteresowania radykalnych 
islamistów i podpowiadał im nawiązanie kontaktu. 

Analitycy z Counter Extremism Project w komentarzach prasowych 
opisywali swoje prywatne doświadczenia. Ich zdaniem dodanie do 
znajomych jednego ekstremisty wystarczy, by na liście potencjalnych 
znajomych pojawili się inni zwolennicy Państwa Islamskiego38. 

Komentarz. Mechanizm wskazywania prawdopodobnych znajomych 
(„Ludzie, których możesz znać”) ułatwia użytkownikom Facebooka 
rozbudowywanie swojej sieci kontaktów39. Dla spółki jest to korzystne 
biznesowo, bo im ktoś ma więcej znajomych w medium 
społecznościowym, tym więcej spędza w nim czasu40. Czas spędzony 
na portalu przekłada się na ilość oglądanych przez daną osobę reklam. 

Opisane zjawisko z pewnością nie ogranicza się do tylko jednej grupy 
podwyższonego ryzyka. Algorytmy Facebooka również w innych 
sytuacjach ułatwiają budowanie radykalizujących się grup. Zostało to 
wykorzystane przez – prawdopodobnie – rosyjskie tajne służby  
w trakcie amerykańskiej kampanii prezydenckiej 2016 roku41. [JW/NH] 

                                                      
37 T. McKay, Report: Facebook Really Is Connecting People, Specifically ISIS, 

6.05.2018, https://gizmodo.com/report-facebook-really-is-connecting-people-
specifica-1825809944 [odczyt: 7.05.2018]. 

38 M. Evans, Facebook accused of introducing extremists to one another through 
'suggested friends' feature, 6.05.2018, 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/05/facebook-accused-introducing-
extremists-one-another-suggested/ [odczyt: 7.05.2018]. 

39 Mechanizm ten został opisany w „Biuletynie OSnWC” nr 11 w analizie 
Odkrywanie powiązań między użytkownikami Facebooka jako przykład rozwoju 
technik masowej inwigilacji, s. 22-24. 

40 Tamże. 
41 Zob. np. analiza w „Biuletynie OSnWC” nr 6 Oddziaływanie botów w mediach 

społecznościowych na zachowania społeczne, s. 17-24 oraz komunikat 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

23 
 

Facebook ogłosił, że w Irlandii nie będzie sprzedawać 
reklam wyborczych kupowanych przez podmioty 
zagraniczne 

SYGNAŁ 

25 maja 2018. Facebook poinformował 8 maja br., że nie będzie 
sprzedawał podmiotom spoza Irlandii reklam związanych z tamtejszą 
kampanią w referendum o liberalizacji prawa do aborcji42. Referendum 
odbyło się 25 maja. 

Amerykańskiej spółce zarzucano, że wpłynęła na zaognianie sytuacji  
w Irlandii podobnie jak w wypadku referendum o Brexicie oraz 
amerykańskich wyborów prezydenckich 2016 r. Pojawiły się 
oskarżenia, że w tym kraju dochodzi na masową skalę do 
astroturfingu43 i finansowania kampanii przez podmioty zagraniczne44. 

Mark Zuckerberg w kwietniu br. zobowiązał się we wpisie 
opublikowanym na Facebooku do przygotowania narzędzi 
zwiększających przejrzystość aktywności Facebooka w kampaniach 
wyborczych prowadzonych w różnych krajach świata45. Jak wyjaśniała 
sama spółka techniki wykrywania wpływów zagranicznych nie zostały 

                                                                                                                               
zamieszczony w „Biuletynie OSnWC” nr 13 Akt oskarżenia przeciwko 
organizatorom internetowej manipulacji wyborami prezydenckimi w USA, s. 6-7. 

42 Facebook Dublin, Facebook will not be accepting referendum related ads from 
advertisers based outside of Ireland, 8.05.2018, 
https://www.facebook.com/notes/facebook-dublin/facebook-will-not-be-
accepting-referendum-related-ads-from-advertisers-based-
out/10156398786998011/ [odczyt: 9.05.2018], G. Fahy, Facebook to block 
foreign ads in Irish abortion referendum, 8.05.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-ireland-abortion-facebook/facebook-to-
block-foreign-ads-in-irish-abortion-referendum-idUSKBN1I91QW [odczyt: 
9.05.2018]. 

43 Czyli sztucznego tworzenia wrażenia za pomocą fałszywych kont w mediach 
społecznościowych, że np. dana postawa, inicjatywa czy partia polityczna ma 
poparcie społeczne. 

44 S. Wheaton i M. Scott, Irish abortion vote tests Facebook and campaign data, 
24.04.2018, https://www.politico.eu/article/ireland-abortion-referendum-may-
25-facebook-advertising-save-the-8th-repeal-the-8th [odczyt: 9.05.2018];  
A. Hern, Facebook to block foreign spending on Irish abortion vote ads, 8.05.2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/facebook-to-block-foreign-
spending-on-irish-abortion-vote-ads-referendum [odczyt: 9.05.2018]. 

45 M. Zuckerberg, Wpis opublikowany 6.04.2018, 
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104784125525891 [odczyt: 
9.05.2018]. 

https://www.facebook.com/notes/facebook-dublin/facebook-will-not-be-accepting-referendum-related-ads-from-advertisers-based-out/10156398786998011/
https://www.facebook.com/notes/facebook-dublin/facebook-will-not-be-accepting-referendum-related-ads-from-advertisers-based-out/10156398786998011/
https://www.facebook.com/notes/facebook-dublin/facebook-will-not-be-accepting-referendum-related-ads-from-advertisers-based-out/10156398786998011/
https://www.reuters.com/article/us-ireland-abortion-facebook/facebook-to-block-foreign-ads-in-irish-abortion-referendum-idUSKBN1I91QW
https://www.reuters.com/article/us-ireland-abortion-facebook/facebook-to-block-foreign-ads-in-irish-abortion-referendum-idUSKBN1I91QW
https://www.politico.eu/article/ireland-abortion-referendum-may-25-facebook-advertising-save-the-8th-repeal-the-8th/
https://www.politico.eu/article/ireland-abortion-referendum-may-25-facebook-advertising-save-the-8th-repeal-the-8th/
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/facebook-to-block-foreign-spending-on-irish-abortion-vote-ads-referendum
https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/facebook-to-block-foreign-spending-on-irish-abortion-vote-ads-referendum
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104784125525891
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jednak jeszcze w pełni przez nią opracowane. W rezultacie Facebook 
postanowił oprzeć się w kampanii referendalnej w Irlandii na 
informacjach od tych organizacji irlandzkich, które legalnie biorą udział 
w kampanii. Spółka deklaruje jednak, że korzysta również z innych 
testowanych przez siebie narzędzi. Ma do nich należeć „Sztuczna 
Inteligencja zapewniająca uczciwość wyborów”46. 

Rekomendacja. Państwowa Komisja Wyborcza powinna rozważyć 
zlecenie monitoringu działań Facebooka w kampaniach wyborczych. 
PKW powinna również rozważyć nawiązanie kontaktów z warszawskim 
biurem Facebooka, żeby przygotować procedury zgłaszania reklam 
wymagających usunięcia oraz składania zażaleń na decyzje spółki  
o usunięciu reklam. [JW/TJ]  

  

                                                      
46 Facebook przedstawił swoje narzędzie jako: Election Integrity Artificial 

Intelligence. 
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Minds.com – alternatywny Facebook oraz osobny 
obszar Internetu 

KOMUNIKAT 

24 maja 2018. Minds.com to portal społecznościowy, założony w 2011 
roku przez Wiliama Ottmana, od początku przedstawiany jako 
alternatywa dla Facebooka. Założyciele akcentują społeczną własność 
systemu (założyciele dzielą się zyskami z użytkownikami), połączenie 
aktywności użytkowników z technologią blockchain oraz 
kryptowalutami, a także przede wszystkim brak cenzury i nadzoru 
występujących na Facebooku. Minds – jak twierdzą twórcy – nie 
cenzuruje treści oraz nie narzuca algorytmów związanych  
z wyświetlaniem treści. Użytkownik ogląda to, co zasubskrybował  
i może pozostać anonimowy47.  

Minds działa podobnie jak inne rodzaje programów opartych o treści 
tworzone przez społeczność użytkowników. Różnica jest jednak taka, 
że strona oferuje dosyć proste połączenie aktywności na stronie  
z kryptowalutami, wzmacniając przekaz o współpracy i specyficznie 
rozumianej sprawiedliwości48. Powstanie strony pochwaliła grupa 
hakerska Ruch Anonymus w 2015 roku49.  

Portal zaczął w pełni działać w 2015 roku. Obecnie użytkownicy z Polski 
wg niektórych doniesień mają stanowić ok. 5% wszystkich 
użytkowników. Twórcy silnie akcentują w wypowiedziach publicznych 
wolnościowy aspekt Minds, podkreślając jego dopasowanie do potrzeb 
różnych aktywistów, ludzi którym zależy faktycznie na dotarciu  

                                                      
47 Zob. www.minds.com [odczyt: 24.05.2018]; por. Jesteśmy na Minds.com! Polacy 

coraz liczniejsi na tym portalu. Jego przewaga nad Facebookiem to brak cenzury, 
anonimowość i kryptowaluta, 2018,  http://nczas.com/2018/05/06/jestesmy-na-
minds-com-polacy-coraz-liczniejsi-na-tym-portalu-jego-przewaga-nad-
facebookiem-to-brak-cenzury-anonimowosc-i-kryptowaluta/ [odczyt: 
24.05.2018]. 

48 B. Phobos, Review Of Minds.com - The Open Source Social Network Where You 
Can Earn Money, https://steemit.com/minds/@brianphobos/review-of-minds-
com-the-open-source-social-network-where-you-can-earn-money [odczyt: 
24.05.2018].  

49 A. Griffin, Super private social network launched to take on Facebook with 
support of Anonymous, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-
tech/news/super-private-social-network-launched-to-take-on-facebook-with-
support-of-anonymous-10325307.html [odczyt: 24.05.2018].   

http://www.minds.com/
http://nczas.com/2018/05/06/jestesmy-na-minds-com-polacy-coraz-liczniejsi-na-tym-portalu-jego-przewaga-nad-facebookiem-to-brak-cenzury-anonimowosc-i-kryptowaluta/
http://nczas.com/2018/05/06/jestesmy-na-minds-com-polacy-coraz-liczniejsi-na-tym-portalu-jego-przewaga-nad-facebookiem-to-brak-cenzury-anonimowosc-i-kryptowaluta/
http://nczas.com/2018/05/06/jestesmy-na-minds-com-polacy-coraz-liczniejsi-na-tym-portalu-jego-przewaga-nad-facebookiem-to-brak-cenzury-anonimowosc-i-kryptowaluta/
https://steemit.com/minds/@brianphobos/review-of-minds-com-the-open-source-social-network-where-you-can-earn-money
https://steemit.com/minds/@brianphobos/review-of-minds-com-the-open-source-social-network-where-you-can-earn-money
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/super-private-social-network-launched-to-take-on-facebook-with-support-of-anonymous-10325307.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/super-private-social-network-launched-to-take-on-facebook-with-support-of-anonymous-10325307.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/super-private-social-network-launched-to-take-on-facebook-with-support-of-anonymous-10325307.html
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z przekazem do wszystkich swoich „znajomych”, a nie jedynie do 
procentu (3-5%), co oferuje obecnie Facebook50.  

Komentarz. Wydaje się, że na tym etapie Minds nie stanowi 
poważnego zagrożenia dla Facebooka. Nowy portal raczej kojarzyć się 
może z bardziej zaawansowanymi sposobami używania Internetu 
(kryptowaluty, blockchain) oraz generalnie z bardziej aktywistycznym 
użyciem sieci (szukanie zwolenników idei, kampanie społeczne itp.),  
co przeciętnemu użytkownikowi może budować obraz Minds jako 
miejsca nieprzyjaznego, bo wymagającego większego zaangażowania. 
[TJ/SB] 

 

  

                                                      
50 C. Nash, EXCLUSIVE: Alternative Social Networks Respond to Mark Zuckerberg 

Hearings, http://www.breitbart.com/tech/2018/04/11/alt-tech-responds-mark-
zuckerberg-hearings/ [odczyt: 24.05.2018].  

http://www.breitbart.com/tech/2018/04/11/alt-tech-responds-mark-zuckerberg-hearings/
http://www.breitbart.com/tech/2018/04/11/alt-tech-responds-mark-zuckerberg-hearings/
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GDELT: globalny monitoring publikacji w trybie  
open source 

ANALIZA 

21 maja 2018. W 2013 roku zainicjowano projekt pod nazwą Global 
Database of Events, Language and Tone – GDELT (Globalna Baza  
Wydarzeń, Języka i Wydźwięku)51. W ciągu pięciu lat GDELT stał się 
prawdopodobnie największym społecznym projektem opartym na Big 
Data, którego wyniki udostępniane są w trybie open source. Celem 
GDELT jest stworzenie „bazy danych społeczeństwa globalnego52”  
– monitorowanie wydarzeń na świecie i budowanych wokół nich 
narracji. GDELT wykorzystuje algorytmy maszynowego przetwarzania 
języka naturalnego, tłumacząc w czasie rzeczywistym informacje 
publikowane w ok. 65 językach, w tym w języku polskim, na angielski53.  

Monitoring obejmuje publikacje prasowe, radiowo-telewizyjne oraz  
w cyfrowych mediach newsowych54. Dodatkowo, informacje zawarte 
w publikacjach są w sposób automatyczny przetwarzane i zapisywane 
w dwóch ogólnodostępnych bazach danych: bazie wydarzeń (Event 
Database) oraz bazie publikacji (Global Knowledge Graph). W zbiorach 
tych gromadzi się podstawową wiedzę analityczną: począwszy od daty 
i źródła publikacji, przez informacje na temat miejsc, osób, organizacji 
czy działań związanych z konkretnym hasłem/wydarzeniem, po liczbę  
i lokalizację źródeł o nich traktujących oraz wydźwięk emocjonalny 
przekazu. Ten ostatni parametr, integrując 24 słowniki emocji,  

                                                      
51 Niniejsza analiza została opracowana na podstawie informacji i danych ze strony 

internetowej https://www.gdeltproject.org/ oraz z innych stron, do których na 
niej odsyłano, a także statystyk z serwisów Alexa i SimilarWeb.  

52 Ang. Global Database of Society, por. https://www.gdeltproject.org/ [odczyt: 
23.05.2018]. 

53 Oprócz języka polskiego, system tłumaczy języki: afrikaans, albański, arabski 
(współczesny standardowy i wiele popularnych dialektów), azerbejdżański, 
bengalski, bośniacki, bułgarski, cejloński, chiński (tradycyjny i uproszczony), 
chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, galicyjski, grecki, gruziński, 
gudżarati, hebrajski, hinduski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, islandzki, 
japoński, kannada, kataloński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, 
macedoński, malajalam, malajski, marathi, mongolski, nepalski, niemiecki, 
norweski (bokmal i nynorsk), ormiański, pendżabski, perski, portugalski 
(brazylijski i europejski), rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, 
somalijski, suahili, szwedzki, tajski, tamil, telugu, turecki, ukraiński, urdu, 
węgierski, wietnamski oraz włoski; por. https://blog.gdeltproject.org/gdelt-
translingual-translating-the-planet/ [odczyt: 21.05.2018]. 

54 Monitoruje się wybrane tytuły, programy i serwisy.  
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ocenia publikację przez pryzmat ponad 2 tys. kategorii sentymentu55, 
które finalnie „redukowane” są do kilku syntetycznych zmiennych, 
szacujących m.in. emocjonalność tekstu i stopień, w jakim ma on 
pozytywny oraz negatywny wydźwięk56. Monitoring publikacji w czasie 
rzeczywistym prowadzony jest od 1 kwietnia 2013 roku (The Daily 
Updates). Horyzont czasowy GDELT jest jednak znacznie szerszy: już 
dziś archiwum projektu zawiera materiały opublikowane od 1979 roku, 
a ambicją koordynatorów jest „cofnięcie się” do 1800 roku  
(The Historical Backlife). 

Osoba zainteresowana samodzielną analizą danych z Event Database  
i Global Knowledge Graph może je pozyskać na trzy sposoby: 

 poprzez import kompletnych baz danych57;  

 korzystając z kompletnych, aktualizowanych co 15 minut,  
baz danych w hurtowni danych Google BigQuery, która pozwala na 
dowolne filtrowanie obserwacji, ich eksportowanie, a także 
analizowanie w chmurze z wykorzystaniem języka SQL58; 

 wykorzystując GDELT Analysis Service: zbiór narzędzi do 
predefiniowanej analizy i wizualizacji danych oraz importowania  
z baz danych obserwacji spełniających zadane kryteria59. 

Narzędzia do analizy i wizualizacji danych dostępne w GDELT Analysis 
Service umożliwiają w szczególności: 

 odtworzenie sieci powiązań między lokalizacjami aktorów 
wydarzeń; 

 odtworzenie sieci powiązań między lokalizacjami mediów 
najczęściej sygnalizujących dany temat; 

 odtworzenie wzorców przestrzennych wydarzeń; 

 odtworzenie wzorców przestrzennych publikacji; 

                                                      
55 Opisywane narzędzie analityczne funkcjonuje pod nazwą GCAM (Global Content 

Analysis Measures). Pakiet GCAM obejmuje słowniki kilkunastu języków,  
z dominacją słowników języka angielskiego. W pakiecie nie występuje żaden 
słownik języka polskiego, jednak zgodnie z zapewnieniami koordynatorów, są oni 
otwarci na rozszerzenie GCAM o nowe, użyteczne i trafne słowniki; por. 
http://data.gdeltproject.org/ 
documentation/GCAM-MASTER-CODEBOOK.TXT [odczyt: 21.05.2018].  

56 Przywołane cechy mierzone są na 100-stopniowej skali, jako procent słów 
emocjonalnych,  o pozytywnym zabarwieniu oraz o negatywnym zabarwieniu  
w całym tekście. 

57 https://www.gdeltproject.org/data.html#rawdatafiles [odczyt: 25.05.2018]. 
58 https://www.gdeltproject.org/data.html#googlebigquery [odczyt: 25.05.2018]. 
59 http://analysis.gdeltproject.org/ [odczyt: 25.05.2018]. 
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 odtworzenie wzorców czasowych wydarzeń; 

 odtworzenie wzorców czasowych publikacji; 

 odtworzenie wzorców czasowych publikacji w danym kraju; 

 odtworzenie zachodzących w czasie zmian w powiązaniach między 
publikacjami; 

 odtworzenie zachodzących w czasie zmian w ładunku 
emocjonalnym publikacji;  

 prześledzenie zachodzących w czasie zmian wzorców 
przestrzennych wydarzeń; 

 odkrycie powiązań między źródłami informacji, miejscami, osobami 
czy organizacjami uwikłanymi w wydarzenia oraz samymi 
wydarzeniami; 

 utworzenie chmury słów reprezentujących najbardziej typowe dla 
publikacji osoby, organizacje, lokalizacje i/lub tematy. 

 

Kontynuacja na następnej stronie 
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Rysunek 3. Global Conflict Dashboard – jeden z najbardziej widowiskowych, 
choć stale testowanych produktów GDELT – jest owocem współpracy  
z United States Institute of Peace. Interaktywna mapa ma przedstawiać 
lokalizacje (usytuowanie na mapie) i „istotność” (wielkość punktu) konfliktów 
(kolor czerwony)60 oraz protestów i demonstracji (kolor fioletowy), 
sygnalizowanych przez media w ciągu 180 dni i 24 godzin. Wydarzenia 
uwzględnione na mapie identyfikowane są automatycznie, na podstawie 
treści artykułów z cyfrowych mediów newsowych i baz GDELT, i ilustrowane 
odnośnikami do trzech najbardziej „reprezentatywnych” wiadomości  
w mediach newsowych i wyników z agregatora treści Google News. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie https://www.gdeltproject.org/, 
https://www.gdeltproject.org/globaldashboard/ [odczyt: 25.05.2018]. 

 

                                                      
60 Przez konflikt rozumie się mobilizację militarną, ograniczenie lub zawieszenie 

pomocy czy stosunków dyplomatycznych, bojkot, nałożenie sankcji, stosowanie 
przemocy fizycznej oraz środków przymusu, takich jak godziny policyjne i masowe 
aresztowania. 
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Rysunek 4. Przykładowe wizualizacje danych z GDELT Analysis Service. Źródło: 
http://analysis.gdeltproject.org/ [odczyt: 25.05.2018]. 

GDELT jest owocem kooperacji trzech amerykańskich ośrodków 
akademickich: Georgetown University, University of Texas w Dallas 
oraz Penn State University. „Twarzą” GDELT jest  
Kalev Leetaru – jeden z pionierów Big Data związany z Georgetown 
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University61. Projekt ma charakter non-profit i został ufundowany ze 
środków amerykańskiej agencji federalnej National Science 
Foundation, firm Reed Elsevier, Google i BBC oraz University of Texas 
w Dallas. Strona internetowa GDELT62 cieszy się niewielką 
popularnością na świecie (717 pozycja w rankingu SimilarWeb)63 i jest 
odwiedzana przede wszystkim przez użytkowników ze Stanów 
Zjednoczonych (70,5%)64. Relatywnie niewielki, specjalistyczny krąg 
odbiorców nie jest jednak zaskoczeniem. Adresatami projektu GDELT 
są środowiska naukowe i polityczne, i taki też charakter mają te 
zastosowania Event Database oraz Global Knowledge Graph, które 
zyskały rozgłos w mediach. 

Komentarz:. GDELT jest przedsięwzięciem zakrojonym na bardzo 
szeroką skalę. Co istotne, bazy danych, które oferuje bywają 
postrzegane jako bardziej wyczerpujące i wszechstronne niż zasoby 
Integrated Crisis Early Warning System – jedynego w Stanach 
Zjednoczonych „odpowiednika” GDELT, administrowanego przez 
Departament Obrony65. Za ważne należy ponadto uznać jedno  
z głośniejszych zastosowań danych z projektu: model przewidujący 
akty masowego okrucieństwa na świecie, który zapewnił jego 
autorowi, Chińczykowi Xiaoshi Lu, zwycięstwo w konkursie Tech 
Challenge for Atrocity Prevention 201366.  

Imponujące rozmiary i rozmach GDELT nie są gwarantem jego jakości. 
Powszechne błędy w klasyfikacji zdarzeń67, w powiązaniu z brakiem 

                                                      
61 Zob. https://www.kalevleetaru.com/ [odczyt: 25.05.2018]. 
62 https://www.gdeltproject.org/. 
63 https://www.similarweb.com/website/gdeltproject.org [odczyt: 25.05.2018]. 
64 Por. https://www.alexa.com/siteinfo/gdeltproject.org  [odczyt: 25.05.2018]. 
65 Por. T. Korte, Creating a Real-Time Global Database of Events, People, and Places 

in the News, Center for Data Innovation, 15.12.2013, 
https://www.datainnovation.org/2013/12/creating-a-real-time-global-database-
of-events-people-and-places-in-the-news/ [odczyt: 21.05.2018]; zob. także: Ward 
Lab, GDELT and ICEWS, a short comparison, Predictive Heuristics, 17.10.2013, 
https://predictiveheuristics.com/ 
2013/10/17/gdelt-and-icews-a-short-comparison/ [odczyt: 21.05.2018]. 

66 GDELT był jednym z dwóch źródeł danych wykorzystanych we wskazanym 
modelu; por. Humanity United, Innovative Thinkers from Around the World 
Create New Technologies for Predicting Mass Atrocities,  12.11.2013, 
https://www.prnewswire.com/news-releases/innovative-thinkers-from-around-
the-world-create-new-techno 
logies-for-predicting-mass-atrocities-231592141.html [odczyt: 21.05.2018]. 

67 Skalę pomyłek uzmysławiać może podgląd materiałów w linkach odsyłających do 
opisu wydarzeń sklasyfikowanych jako konflikty oraz protesty i demonstracje w 
Global Conflict Dashboard, np. przypisywanie państwom wydarzeń odbywających 
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szczegółowego opisu metodologii projektu, rozjaśniającego modele 
przekształcania informacji zawartych w publikacjach w kolejne 
obserwacje i zmienne w bazach danych, każą stosować w odniesieniu 
do GDELT zasadę ograniczonego zaufania.   

Rekomendacja. Wszelkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem 
państwa – w tym bezpieczeństwem narracyjnym – powinny zapoznać 
się z zasobami i pełną dokumentacją GDELT. Niezależnie od oceny 
trafności projektu, wskazane jest monitorowanie baz GDELT pod 
kątem kreowanego przez nie wizerunku Polski, a w przypadku 
uzasadnionej oceny pozytywnej – wykorzystanie GDELT w bieżących 
działaniach na rzecz bezpieczeństwa narracyjnego państwa. [NH/KP]  

 

  

                                                                                                                               
się w innych krajach lub klasyfikowanie wydarzeń neutralnych jako 
konflikt/protest lub demonstracja, przez nieuwzględnienie kontekstu użycia słów 
prawdopodobnie o takim zaklasyfikowaniu decydujących. 
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Kaspersky Lab – przegląd kontrowersji wokół działań 
rosyjskiej korporacji 

ANALIZA 

26 maja 2018. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem rosyjska 
korporacja Kaspersky Lab stała się w ciągu ostatniego roku 
przedmiotem licznych kontrowersji dotyczących jej związków ze 
służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Debata publiczna na ten 
temat prowadzona była głównie w USA, ale też w innych państwach 
Zachodu. Pewne zagadnienia dotyczące Kaspersky Lab były już 
omawiane na łamach „Biuletynu OSnWC”68, ale ponieważ sytuacja jest 
dynamiczna, niniejsza analiza  porządkuje istotne wątki, które pojawiły 
się w tej sprawie w przestrzeni publicznej. 

Kaspersky Lab to rosyjska międzynarodowa korporacja założona  
w 1997 roku, z centralą w Rosji i oddziałami w 30 państwach na 
świecie (w tym w Polsce)69. Firma zajmuje się cyberbezpieczeństwem, 
a jej flagowym produktem jest oprogramowanie antywirusowe 
Kaspersky Internet Security – powszechnie stosowane przez 
użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych. Jej założycielem 
i szefem jest Jewgienij Kaspierski (     ний     н и но ич 
      р кий, ur. 1965; w świecie anglojęzycznym znany jest jako 
Evgeny Kaspersky). 

Przynajmniej od 2012 roku w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać 
się  informacje o związkach Kaspierskiego z sektorem bezpieczeństwa 
ZSRS70, ale było to traktowane raczej jako ciekawostka i stanowczo 
odrzucane przez firmę. Powszechnie znane są rozmaite fakty z jego 
biografii wskazujące na takie związki. W 1987 roku ukończył on studia  
z zakresu inżynierii matematycznej i technologii komputerowej na 
Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły KGB (Т хнич  кий ф ку ь    
 ы ш й шко ы  ГБ). Następnie pracował jako programista w bliżej 
niezidentyfikowanym instytucie badawczym sowieckiego ministerstwa 

                                                      
68 Ujawnienie nowych powiązań pomiędzy Kaspersky Lab a FSB: reakcja USA, 

„Biuletyn OSnWC” nr 6; Podejrzenie sabotowania amerykańskich cyberoperacji 
przez Kaspersky Lab, „Biuletyn OSnWC” nr 13. 

69 www.kaspersky.com 
70 N. Shachtman, Russia’s Top Cyber Sleuth Foils US Spies, Helps Kremlin Pals, 

23.07.2012, https://www.wired.com/2012/07/ff_kaspersky/ [odczyt: 
10.05.2018]; N. Shachtman, Kaspersky Denies Kremlin Ties, Compares Himself to 
Indiana Jones, http://www.wired.com/dangerroom/2012/07/kaspersky-indy/ 
[odczyt: 10.05.2018]. 

https://www.wired.com/2012/07/ff_kaspersky/
http://www.wired.com/dangerroom/2012/07/kaspersky-indy/
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obrony, który stanowił najpewniej instytucję przykrycia dla pracy  
w KGB. Swoją przyszłą żonę (Natalia Kaspierska, Н    ья И  но н  
     р к я, ur. 1966), która pomagała w rozwinięciu firmy, poznał  
w styczniu 1987 roku w ośrodku wypoczynkowym KGB71. Należy 
ocenić, iż wiele wskazuje, że firma Kaspersky Lab została utworzona 
jako firma przykrywkowa FSB na bazie doświadczeń i kontaktów osób  
z szeroko rozumianego środowiska służb specjalnych ZSRS i Federacji 
Rosyjskiej. 

 

Rysunek 5. Jewgienij Kaspierski jako kadet w Wyższej Szkole KGB. Źródło: 
Wired 

Po roku 2012 w mediach pojawiały się nowe informacje  
o powiązaniach Kaspierskiego z rosyjskimi służbami, niemniej dopiero 
w 2017 roku opinia o firmie zmieniła się radykalnie. O statusie 
Kaspersky Lab zaczęto dyskutować publicznie m.in. na forum 

                                                      
71 Biografię Kaspierskiego i jego żony można znaleźć tutaj: 

https://salempress.com/store/pdfs/bios_com_pgs.pdf [odczyt: 10.05.2018]. 

https://salempress.com/store/pdfs/bios_com_pgs.pdf
https://niebezpiecznik.pl/wp-content/uploads/2012/08/Kaspersky_8.jpeg


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

36 
 

amerykańskiego Senatu. W mediach opublikowano dokument 
sugerujący, że firma ma swojego opiekuna z ramienia wywiadu 
wojskowego72. Pojawił się też tekst wskazujący na rozmaite 
powiązania Kaspersky Lab z FSB oparty na wycieku wewnętrznych  
e-maili tej firmy73. Później światło dzienne ujrzały relacje byłego 
pracownika Kaspersky Lab, który potwierdził, że istotne wpływy  
w firmie mają współpracownicy rosyjskich służb, a także ministerstwa 
spraw wewnętrznych Rosji74. Według tego źródła wpływy te nasiliły się 
po tym jak kilka lat temu porwano syna Kaspierskiego, który został 
uwolniony właśnie dzięki interwencji rosyjskich służb. 

Na początku października 2017 roku w czołowych amerykańskich 
gazetach ukazały się artykuły z informacją o pozyskaniu przez Rosjan, 
przy wykorzystaniu antywirusa Kaspersky, narzędzi hakerskich 
stworzonych przez amerykańskie NSA75. Na podstawie tych tekstów 

                                                      
72 D. Goldstein, G. Gordon, Documents could link Russian cybersecurity firm 

Kaspersky to FSB spy agency, 3.07.2017, 
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-kaspersky-cyber-russia-
spy-agency-20170703-story.html [odczyt: 10.05.2018]. Publikacja to skan 
standardowego zezwolenia, jakie FSB wydaje na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Rosji, ale zawiera także numer jednostki wywiadu 
wojskowego. 

73 J. Robertson, M. Riley, Kaspersky Lab Has Been Working With Russian 
Intelligence,  11.07.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-
11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence [odczyt: 
10.05.2018]. 

74 M. Bridge, Antivirus firm Kaspersky Lab ‘ruled by Russian spies’, 25.01.2018, 
https://www.thetimes.co.uk/article/antivirus-firm-kaspersky-lab-ruled-by-
russian-spies-2ghtw38ql [odczyt: 10.05.2018]. 

75 S. Harris, G. Lubold, Russia Has Turned Kaspersky Software Into Tool for Spying, 
11.10.2017, https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-scanned-networks-
world-wide-for-secret-u-s-data-1507743874 [odczyt: 10.05.2018]; N. Perlroth,  
S. Shane, How Israel Caught Russian Hackers Scouring the World for U.S. Secrets, 
10.10.2017, https://www.nytimes.com/2017/10/10/technology/kaspersky-lab-
israel-russia-hacking.html [odczyt: 10.05.2018]; E. Nakashima, Israel hacked 
Kaspersky, then tipped the NSA that its tools had been breached, 10.10.2017, 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israel-hacked-
kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-
breached/2017/10/10/d48ce774-aa95-11e7-850e-
2bdd1236be5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5a771e43259 [odczyt: 
10.05.2018]; E. Nakashima, J. Gillum, Russian government hackers used antivirus 
software to steal U.S. cyber capabilities, 05.10.2017, 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-
hackers-exploited-antivirus-software-to-steal-us-cyber-
capabilities/2017/10/05/a01bf546-a9fc-11e7-92d1-
58c702d2d975_story.html?utm_term=.c9190aa9be0b [odczyt: 10.05.2018]. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence
https://www.thetimes.co.uk/article/antivirus-firm-kaspersky-lab-ruled-by-russian-spies-2ghtw38ql
https://www.thetimes.co.uk/article/antivirus-firm-kaspersky-lab-ruled-by-russian-spies-2ghtw38ql
https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-scanned-networks-world-wide-for-secret-u-s-data-1507743874
https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-scanned-networks-world-wide-for-secret-u-s-data-1507743874
https://www.nytimes.com/2017/10/10/technology/kaspersky-lab-israel-russia-hacking.html
https://www.nytimes.com/2017/10/10/technology/kaspersky-lab-israel-russia-hacking.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israel-hacked-kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-breached/2017/10/10/d48ce774-aa95-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5a771e43259
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israel-hacked-kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-breached/2017/10/10/d48ce774-aa95-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5a771e43259
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israel-hacked-kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-breached/2017/10/10/d48ce774-aa95-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5a771e43259
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israel-hacked-kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-breached/2017/10/10/d48ce774-aa95-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5a771e43259
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-exploited-antivirus-software-to-steal-us-cyber-capabilities/2017/10/05/a01bf546-a9fc-11e7-92d1-58c702d2d975_story.html?utm_term=.c9190aa9be0b
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-exploited-antivirus-software-to-steal-us-cyber-capabilities/2017/10/05/a01bf546-a9fc-11e7-92d1-58c702d2d975_story.html?utm_term=.c9190aa9be0b
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-exploited-antivirus-software-to-steal-us-cyber-capabilities/2017/10/05/a01bf546-a9fc-11e7-92d1-58c702d2d975_story.html?utm_term=.c9190aa9be0b
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-government-hackers-exploited-antivirus-software-to-steal-us-cyber-capabilities/2017/10/05/a01bf546-a9fc-11e7-92d1-58c702d2d975_story.html?utm_term=.c9190aa9be0b
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można zrekonstruować sprawę następująco: w 2014 roku izraelskie 
służby specjalne włamały się do sieci wewnętrznej Kaspersky Lab. 
Według doniesień medialnych, to właśnie Izraelczycy zorientowali się, 
że oprogramowanie tej firmy jest wykorzystywane do 
systematycznego przeszukiwania komputerów z całego świata,  
na których zainstalowany jest antywirus Kaspersky, pod kątem 
wykrywania narzędzi informatycznych stosowanych przez NSA  
i dokumentów oznaczonych jako dokumenty amerykańskich służb 
specjalnych. Innymi słowy, antywirus nie był zorientowany wyłącznie 
na wyszukiwanie wirusów komputerowych czy innego złośliwego 
oprogramowania. Taka specyfika działania skłoniła służby izraelskie,  
a następnie amerykańskie do wyciągnięcia wniosku, że dzięki 
oprogramowaniu Kaspersky, rosyjskie służby specjalne mogły uzyskać 
systematyczny wgląd do zawartości twardych dysków ponad 400 
milionów komputerów na całym świecie. Dzięki temu pozyskano 
narzędzia, z których korzystało NSA w swoich cyberoperacjach. 

Po kilku miesiącach pracownicy Kaspersky Lab wykryli izraelski atak, 
przeanalizowali wykorzystywane do inwigilacji oprogramowanie  
i opisali wszystko w raporcie76, nie wskazując wprost, kto ich 
zaatakował. Niemniej, od 2015 roku obydwie strony wiedziały  
o swoich działaniach. 

Sprawa ma jednak dłuższą historię, ponieważ Kaspersky Lab 
systematycznie ujawnia w swoich raportach operacje służb 
amerykańskich (i ich sojuszników), m.in. związane z wykorzystaniem 
wirusa Stuxnet do ataku na irański program jądrowy77. W marcu br. 
Kaspersky Lab ujawniło cyberoperację78, która – jak wynika  

                                                                                                                               
Syntetyczny i zorientowany na aspekty techniczne opis całej sprawy zawiera tekst 
Skandal w Kaspersky. Ten antywirus pomagał rosyjskim służbom wykradać dane  
z komputerów na całym świecie, https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-
kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-
komputerow-na-calym-swiecie/ [odczyt: 10.05.2018]. 

76 The Duqu 2.0. Technical Details. Version: 2.1, 11.06.2015, 
https://securelist.com/files/2015/06/The_Mystery_of_Duqu_2_0_a_sophisticate
d_cyberespionage_actor_returns.pdf [odczyt: 10.05.2018]. Zob. też: Włamanie 
do firmy Kaspersky. Czy stoją za nim amerykańskie służby?, 
https://niebezpiecznik.pl/post/wlamanie-do-firmy-kasperksy-za-ktorym-stoja-
amerykanskie-sluzby/ [odczyt: 10.05.2018]. 

77 Np. GReAT, The identity of the companies targeted by the first known cyber-
weapon, 11.11.2014, https://securelist.com/stuxnet-zero-victims/67483/ 
[odczyt: 10.05.2018]. 

78 A. Shulmin, S. Yunakovsky, V. Berdnikov, A. Dolgushev, The Slingshot APT FAQ, 
9.03.2018, https://securelist.com/apt-slingshot/84312/ [odczyt: 23.03.2018]; 

https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
https://securelist.com/files/2015/06/The_Mystery_of_Duqu_2_0_a_sophisticated_cyberespionage_actor_returns.pdf
https://securelist.com/files/2015/06/The_Mystery_of_Duqu_2_0_a_sophisticated_cyberespionage_actor_returns.pdf
https://niebezpiecznik.pl/post/wlamanie-do-firmy-kasperksy-za-ktorym-stoja-amerykanskie-sluzby/
https://niebezpiecznik.pl/post/wlamanie-do-firmy-kasperksy-za-ktorym-stoja-amerykanskie-sluzby/
https://securelist.com/stuxnet-zero-victims/67483/
https://securelist.com/apt-slingshot/84312/
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z opublikowanych w mediach przecieków pochodzących  
z amerykańskich tajnych służb79 – prawdopodobnie była prowadzona 
przez amerykańskie dowództwo sił specjalnych. Operacja ta 
(kryptonim Slingshot) miała być skierowana przeciwko Al Kaidzie oraz 
Państwu Islamskiemu, a publikacja raportu Kaspersky Lab 
prawdopodobnie doprowadziła do fiaska prowadzonych przez 
Amerykanów działań operacyjnych80. 

Należy zaznaczyć, że stworzenie i działalność firmy Kaspersky wpisuje 
się w modus operandi sowieckich, a następnie rosyjskich służb 
specjalnych. Polega ono na tworzeniu licznych pozornie niezwiązanych 
organizacji (firm, stowarzyszeń itd.) przykrywkowych, które mają 
normalnie funkcjonować w celu budowy wiarygodności na Zachodzie. 
Następnie podmiot taki jest wykorzystywany do realizacji celów służb 
specjalnych (np. dekonspiracji działalności obcych służb) wykorzystując 
przykrycie i ustaloną reputację oraz ukrywając metody i źródła. 
Ponadto, należy podkreślić, iż mając na uwadze zarówno osobę  
i historię Kaspierskiego, jak i sposób rozwoju firmy oraz jej rolę,  
czy wreszcie personel, który bardzo często jest związany z FSB, jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby służby rosyjskie pozwoliły na rozwój 
takiego podmiotu bez znaczącego wpływu na niego. 

Warto też dodać, że ostatni – w chwili pisania tych słów – raport 
Kaspersky Lab dotyczy operacji, której nadano kryptonim Parliament. 
Była to zmasowana próba dotarcia do rozmaitych zasobów w sieciach 
komputerowych różnych instytucji (w tym kluczowych dla 
funkcjonowania państw, takich jak parlamenty, ministerstwa czy 
ważne urzędy państwowe) na Bliskim Wschodzie. W raporcie brak jest 
bliższych dookreśleń, ale w trakcie lektury – podobnie jak  
w poprzednim przypadku – można wysnuć wnioski, że chodzi o służby 
amerykańskie81. Informacja taka jest sygnałem nie tylko dla opinii 

                                                                                                                               
Raport techniczny: The Slingshot APT, https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/khub-me-
dia/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-
APT_report_ENG_final.pdf [odczyt: 23.03.2018]. 

79 Ch. Bing, P. H. O’Neil, Kaspersky's 'Slingshot' report burned an ISIS-focused 
intelligence operation, 20.03.2018, https://www.cyberscoop.com/kaspersky-
slingshot-isis-operation-socom-five-eyes/ [odczyt: 23.03.2018]. 

80 Więcej informacji w sygnale: Podejrzenie sabotowania amerykańskich 
cyberoperacji przez Kaspersky Lab, „Biuletyn OSnWC” nr 13. 

81 GReAT, Operation Parliament, who is doing what?, 12.04.2018, 
https://securelist.com/operation-parliament-who-is-doing-what/85237/ [odczyt: 
10.05.2018]. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://www.cyberscoop.com/kaspersky-slingshot-isis-operation-socom-five-eyes/
https://www.cyberscoop.com/kaspersky-slingshot-isis-operation-socom-five-eyes/
https://securelist.com/operation-parliament-who-is-doing-what/85237/
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publicznej, ale przede wszystkim ma pomóc bronić się przed 
działaniami – w tym wypadku Amerykanów. 

Jesienią 2017 roku sprawa nie skończyła się na przeciekach do 
mediów. Względem Kaspersky Lab zastosowano szereg sankcji82.  
We wrześniu 2017 amerykański Departament Bezpieczeństwa 
Krajowego (Departament of Homeland Security) wydał zakaz 
korzystania z oprogramowania Kaspersky Lab przez urzędy cywilne83. 
W tym samym miesiącu zakaz używania produktów tej firmy został 
przegłosowany przez amerykańskich senatorów. W grudniu 2017 roku 
prezydent Donald Trump podpisał legislację zakazującą używania 
produktów Kaspersky przez wszystkie amerykańskie agencje 
federalne84. W grudniu 2017 roku ostrzeżenie przed produktami 
Kaspersky Lab wydała również oficjalna brytyjska agencja rządowa  
– National Cyber Security Centre85. Tak stanowcze działanie należy 
interpretować jako pewność amerykańskiej administracji w zakresie 
wykorzystania produktów Kaspersky do działania na szkodę USA. 

Od produktów Kaspersky Lab dystansuje się również coraz większa 
liczba podmiotów rynkowych. Jesienią 2017 roku niektóre 
amerykańskie sieci handlowe wycofały oprogramowanie Kaspersky ze 
swojej oferty. Z kolei w kwietniu 2018 roku serwis społecznościowy 
Twitter zadecydował o trwałym zablokowaniu wszelkich reklam 
rosyjskiej firmy (odwołując się m.in. do oświadczenia Departamentu 
Bezpieczeństwa Krajowego)86. 

                                                      
82 Systematyczną informację na temat sankcji amerykańskich zawiera tekst A. J. 

Grotto, U.S. Policy Toolkit for Kaspersky Labs, 15.03.2018, 
https://lawfareblog.com/us-policy-toolkit-kaspersky-labs [odczyt: 10.05.2018]. 

83 DHS Statement on the Issuance of Binding Operational Directive 17-01, 
13.09.2017, https://www.dhs.gov/news/2017/09/13/dhs-statement-issuance-
binding-operational-directive-17-01 [odczyt: 10.05.2018]. 

84 https://www.congress.gov/115/bills/hr2810/BILLS-115hr2810enr.pdf [odczyt: 
10.05.2018]. 

85 C. Martin, Letter to permanent secretaries regarding the issue of supply chain risk 
in cloud-based products, 1.12.2017, https://www.ncsc.gov.uk/information/letter-
permanent-secretaries-regarding-issue-supply-chain-risk-cloud-based-products 
[10.05.2018]; G. Corera, Kaspersky Labs: Warning over Russian anti-virus 
software, 02.12.2017, http://www.bbc.com/news/uk-42202191 [odczyt: 
10.05.2018]. 

86 M. Field, Kaspersky banned from advertising on Twitter over security fears, 
20.04.2018, https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/20/kaspersky-
banned-advertising-twitter-us-security-fears/ [odczyt: 10.05.2018]; D. Cameron, 
Twitter Bans Kaspersky Labs Ads Over Firm's Alleged Ties to Russian Intelligence, 

https://lawfareblog.com/us-policy-toolkit-kaspersky-labs
https://www.dhs.gov/news/2017/09/13/dhs-statement-issuance-binding-operational-directive-17-01
https://www.dhs.gov/news/2017/09/13/dhs-statement-issuance-binding-operational-directive-17-01
https://www.congress.gov/115/bills/hr2810/BILLS-115hr2810enr.pdf
https://www.ncsc.gov.uk/information/letter-permanent-secretaries-regarding-issue-supply-chain-risk-cloud-based-products
https://www.ncsc.gov.uk/information/letter-permanent-secretaries-regarding-issue-supply-chain-risk-cloud-based-products
http://www.bbc.com/news/uk-42202191
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/20/kaspersky-banned-advertising-twitter-us-security-fears/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/20/kaspersky-banned-advertising-twitter-us-security-fears/
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Kaspierski, jak i przedstawiciele Kaspersky Lab od lat zdecydowanie 
zaprzeczają jakimkolwiek istotnym związkom ze służbami specjalnymi 
Federacji Rosyjskiej87. 

Wnioski 

Omawiana sprawa pozwala na wyciągnięcie dwóch wniosków 
ogólnych. Po pierwsze, oprogramowanie Kaspersky, ale – potencjalnie 
– każde oprogramowanie antywirusowe, można potraktować jako 
swoistą sondę, dzięki której istnieje możliwość monitorowania 
komputerów, na których jest ono zainstalowane:  

„każdy program antywirusowy (czy to rosyjski, czy japoński jak 
TrendMicro, albo amerykański jak Symantec czy McAfee) może 
przeszukiwać dyski komputerów na których jest zainstalowany,  
a jego producent może ‘kazać’ antywirusowi pobrać (przesłać do 
chmury producenta) konkretny plik o danej sygnaturze  
(tzw. mechanizm silent detection)88.  

Proces ten jest naturalny, bowiem firmy antywirusowe wykorzystują 
ten mechanizm do zbierania próbek szkodliwych programów. Innymi 
słowy, zainstalowane programy antywirusowe mogą teoretycznie 
pobrać z dysku użytkownika dowolny plik. 

Po drugie, obecna aktywność Amerykanów wskazuje na przyjęcie 
polityki, w której jednym z istotnych wymiarów bezpieczeństwa 
narodowego jest panowanie nad infrastrukturą sieci komputerowych. 
Stąd intensywne działania skierowane przeciwko chińskim 
korporacjom IT89 oraz właśnie Kaspersky Lab. Oznacza to również 
wyraźne przejście od sytuacji, w której stosowano wyłącznie przecieki 

                                                                                                                               
20.04.2018, https://gizmodo.com/twitter-bans-kaspersky-labs-ads-over-alleged-
ties-to-ru-1825427836 [odczyt: 10.05.2018]. 

87 Liczne stanowiska w tej sprawie publikowane są w mediach społecznościowych, 
przede wszystkim na blogu Kaspersky Lab, np. Many fictions don’t add up to a 
fact, https://www.kaspersky.com/blog/frequently-alleged-nonsense/21013/ 
[odczyt: 10.05.2018]; E. Kaspersky, An open letter to the management of Twitter, 
20.04.2018, https://www.kaspersky.com/blog/ek-on-twitter-
ads/22106/?ref=555601-
33330X911642X2784e4c0d8d5c54e400a30b3c1f68ee9&affmt=2&affmn=1 
[odczyt: 10.05.2018]. 

88 Skandal w Kaspersky. Ten antywirus pomagał rosyjskim służbom wykradać dane  
z komputerów na całym świecie, https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-
kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-
komputerow-na-calym-swiecie/ [odczyt: 10.05.2018]. 

89 Amerykański regulator telekomunikacyjny ostrzega przed chińskimi urządzeniami, 
„Biuletyn OSnWC” nr 13. 

https://gizmodo.com/twitter-bans-kaspersky-labs-ads-over-alleged-ties-to-ru-1825427836
https://gizmodo.com/twitter-bans-kaspersky-labs-ads-over-alleged-ties-to-ru-1825427836
https://www.kaspersky.com/blog/frequently-alleged-nonsense/21013/
https://www.kaspersky.com/blog/ek-on-twitter-ads/22106/?ref=555601-33330X911642X2784e4c0d8d5c54e400a30b3c1f68ee9&affmt=2&affmn=1
https://www.kaspersky.com/blog/ek-on-twitter-ads/22106/?ref=555601-33330X911642X2784e4c0d8d5c54e400a30b3c1f68ee9&affmt=2&affmn=1
https://www.kaspersky.com/blog/ek-on-twitter-ads/22106/?ref=555601-33330X911642X2784e4c0d8d5c54e400a30b3c1f68ee9&affmt=2&affmn=1
https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
https://niebezpiecznik.pl/post/skandal-w-kaspersky-ten-antywirus-pomagal-rosyjskim-sluzbom-wykradac-dane-z-komputerow-na-calym-swiecie/
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do mediów oraz nieformalne ostrzeżenia, do blokowania dostępu do 
infrastruktury dla firm, które uznane zostają za niebezpieczne. 

Rekomendacje 

W świetle powyższych faktów, ponownie rekomendujemy przegląd 
dotyczący wykorzystania oprogramowania Kaspersky Lab przez 
wszelkie polskie instytucje publiczne. Należy również uczulić 
pracowników kluczowych instytucji na problem korzystania z tego 
oprogramowania na komputerach prywatnych. Trzeba brać pod 
uwagę, że dla instytucji z szeroko rozumianego sektora 
bezpieczeństwa korzystanie z produktów Kaspersky może być też 
problematyczne w kontekście współpracy z Amerykanami (czy szerzej  
z wszelkimi sojusznikami z NATO). [KP/BP] 
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O konieczności kontrwywiadu technologicznego 

ANALIZA 

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

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

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

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

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

Idzie o to, że ogromna część nowych technologii (głównie cyfrowych, 
choć nie tylko) posiada potencjał ich weaponizacji90, tj. wykorzystania 
do prowadzenia działań o potencjalnie inwigilacyjnych lub militarnych 
konsekwencjach. Przykłady to wykorzystanie czujników około-
światłowodowych jako narzędzia monitorowania procesów fizycznych 
lub nawet inwigilacji zachowań ludzkich albo skonstruowanie 
precyzyjnie wymierzonego przekazu (opracowanego w ramach tzw. 
mikrotargetingu) do zmasowanego uderzenia propagandowego,  
np. manipulacji nastrojami społecznymi podczas kampanii wyborczej.  

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

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

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

2. Informacje pozyskiwane przez te podmioty od obywateli  
i instytucji państwowych mogą być wykorzystywane w sposób 

                                                      
90

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

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

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

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

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

Rekomendacje 

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

2. Na poziomie ministra koordynatora służb specjalnych powinien 
powstać zespół powołany do koordynacji kontrwywiadu 
technologicznego. Zespół ten powinien być prowadzony pod 
przewodnictwem organizacji wiodącej (ABW), ale wykorzystywać także 
inne podmioty poza służbami specjalnymi oraz współpracować  
z biznesem. [BP/KP/AZ] 


