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Przełom w badaniach nad mózgiem może podważyć 
definicję śmierci mózgowej  

KOMUNIKAT 

21 czerwca 2018. 25 kwietnia br. w mediach szeroko opisano 
przełomowe badania, które wykazały możliwość przywrócenia 
niektórych funkcji mózgów świń w 4 godziny po ich dekapitacji1. 
Podstawowe informacje na temat eksperymentu przeprowadzonego 
przez zespół prof. Nenada Sestana z Yale University były już 
podawane w polskiej prasie (na ogół w tonie sensacyjnym),  
a szczegóły będą znane dopiero po publikacji artykułu naukowego, 
który znajduje się jeszcze w recenzji. Niemniej, już teraz warto 
zwrócić uwagę na kilka potencjalnych konsekwencji wspomnianych 
badań.  

W kontekście naukowym i medycznym istotne jest to, że po raz 
pierwszy udało się przywrócić niektóre funkcje mózgu, oddzielonego 
od ciała dużego ssaka (dotychczas udawało się to tylko w przypadku 
małych gryzoni). Opracowany na potrzeby eksperymentu 
innowacyjny system natleniania mózgu może pozwolić na 
podtrzymywanie jego funkcjonowania u ssaków zasadniczo  
w nieskończoność. Zastosowanie tej techniki w odniesieniu do 
mózgu człowieka, znacznie przyspieszyłoby postęp w zakresie 
mapowania funkcji poszczególnych rejonów mózgu (a w zasadzie 
nawet poszczególnych neuronów) i stworzyło nowe możliwości 
testowania leków (np. na chorobę Alzheimera i depresję). To ważne, 
gdyż terapie i leki testowane na zwierzętach w przypadku ludzi 
często okazują się zawodne. 

W kontekście etycznym i prawnym zwraca się uwagę na to, że 
możliwość przywrócenia funkcji mózgu nawet w kilka godzin po 
śmierci tego organu może zrodzić wkrótce konieczność rewizji 
definicji śmierci mózgowej (w Polsce obowiązującej od 1984 roku).  

Bardziej palącą kwestią wydaje się jednak konieczność 
doprecyzowania statusu mózgu i tkanki mózgowej na potrzeby 
badań naukowych. Obecnie, w wielu krajach obowiązują 
rygorystyczne zasady prowadzenia badań z udziałem ludzi i zwierząt 
(w przypadku małp naczelnych i ośmiornic doprowadziły one wręcz 

                                                      
1  M.in. A. Regalado, Researchers are keeping pig brains alive outside the body, 

25.04.2018, https://www.technologyreview.com/s/611007/researchers-are-
keeping-pig-brains-alive-outside-the-body/ [odczyt: 21.06.2018]. 

https://www.technologyreview.com/s/611007/researchers-are-keeping-pig-brains-alive-outside-the-body/
https://www.technologyreview.com/s/611007/researchers-are-keeping-pig-brains-alive-outside-the-body/
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do zastopowania badań naukowych)2. Brak jednak regulacji 
precyzujących sposób postępowania w przypadku: a) organoidów 
mózgu (małych fragmentów tkanki nerwowej); b) chimer ludzko-
zwierzęcych (np. myszy z fragmentami ludzkiej tkanki mózgowej lub  
świń z ludzkimi organami na potrzeby transplantacji); c) usuniętymi 
fragmentami ludzkiej tkanki mózgowej3.  

Zdaniem niektórych badaczy, mamy około 5-10 lat na 
doprecyzowanie tych kwestii4. Nie można bowiem wykluczyć, że po 
upływie tego okresu pojawi się możliwość częściowego przywracania 
świadomości w mózgach oddzielonych od ciała. Zespół prof. Sestana 
wykluczył, by przywrócenie świadomości było możliwe, ale opisy 
przebiegu eksperymentu wskazują, że ewentualność taka była 
rozważana i weryfikowana przy pomocy EEG. Niemniej, zespół 
celowo zrezygnował z prób przywrócenia świadomości, a obraz pracy 
mózgu świń pozostawał identyczny jak w przypadku śpiączki. 
Zapewne fala badań replikujących osiągnięcie zespołu z Yale 
przyniesie szereg przypadków granicznych, w których będą pojawiać 
się trudne do potwierdzenia doniesienia o przywróceniu 
świadomości lub niektórych procesów poznawczych.  

Siedemnastu specjalistów w zakresie neuronauk, którzy 25 kwietnia 
2018 toku na łamach „Nature” opublikowali list otwarty na temat 
etyki badań nad tkanką ludzkiego mózgu5, sugeruje, że pojawianie 
się coraz bardziej złożonych „surogatów mózgu” wzmacnia 
prawdopodobieństwo, iż niektóre z tych tworów będą zdolne do 
odczuwania  przyjemności, bólu czy stresu lub do przechowywania 
wspomnień, a nawet jakiejś formy percepcji czy samoświadomości6. 
Przewidują, że zwiększy to wartość oddzielonego od ciała mózgu jako 
źródła potencjalnie wrażliwych informacji i – według na razie dość 
fantastycznego scenariusza – może rodzić pokusę nieuprawnionego 

                                                      
2  Informacja pozyskana w trakcie wykładu prof. Henry’ego Greely ze Stanford 

University (jednego ze współautorów wymienionego niżej listu w „Nature”)  
w dn. 21.06.2018 na Uniwersytecie Oksfordzkim. 

3  Na konieczność takiej regulacji wskazuje 17 wybitnych specjalistów w zakresie 
neuronauk, którzy 25.04.2018 na łamach „Nature” opublikowali list otwarty na 
temat etyki badań nad tkanką ludzkiego mózgu; zob. N. Farahany et al., The 
ethics of experimenting with human brain tissue, „Nature” nr 556, s. 429-432, 
25.04.2018, https://www.nature.com/articles/d41586-018-04813-x [odczyt: 
21.06.2018]. 

4  Opinia wyrażona podczas wykładu prof. Greely, zob. powyżej. 
5  Zob. N. Farahany i in., dzieło cyt. 
6  Tamże, s. 432. 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-04813-x
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dostępu do mózgu celem rekonstrukcji wspomnień lub elementów 
świadomości (tak jak dzieje się to w obszarze informacji 
genetycznych, gdzie przyjęto już odpowiednie regulacje). W związku 
z tym, autorzy postulują stworzenie prawnej ochrony fragmentów 
ludzkiej tkanki mózgowej jak i całych mózgów poza organizmem. 
Podobna rewizja może być zasadna w przypadku zwierząt,  
np. poprzez zbliżenie statusu i poziomu ochrony mózgów zwierząt ze 
statusem i poziomem ochrony samych zwierząt. 

W dyskusjach wywołanych przez opisany tu eksperyment, wskazuje 
się także pewne  ograniczenia. Po pierwsze, podkreśla się zasadniczą 
trudność pozyskania ludzkiego mózgu w sposób analogiczny do 
wykorzystanego w eksperymencie (gdzie mózgi świń zdobywano bez 
większego trudu w rzeźni, do której zwierzęta były kierowane  
w sposób planowy i w dobrym stanie zdrowia). Po drugie, mózg 
ludzki byłby zapewne w znacznie gorszym stanie (np. z objawami 
demencji), a więc jego wszelka ewentualna „przydatność”  
(w jakimkolwiek sensie tego słowa) byłaby znacznie mniejsza7.  
Z drugiej strony, opisane tu ograniczenia zapewne miałyby mniejsze 
znaczenie w przypadku państw niedemokratycznych. Mogłyby one 
uzyskać istotną przewagę w badaniach nad ludzkim mózgiem nad 
tymi państwami, w których obowiązują rygorystyczne zasady etyki 
badań. [SB/KP] 

 

  

                                                      
7  N. Davis, Scientists 'keep pigs' brains alive without a body for up to 36 hours', 

27.04.2018, https://www.theguardian.com/science/2018/apr/27/scientists-
keep-pigs-brains-alive-without-a-body-for-up-to-36-hours [odczyt: 21.06.2018]. 

https://www.theguardian.com/science/2018/apr/27/scientists-keep-pigs-brains-alive-without-a-body-for-up-to-36-hours
https://www.theguardian.com/science/2018/apr/27/scientists-keep-pigs-brains-alive-without-a-body-for-up-to-36-hours
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Google wprowadza metodę logowania użytkowników 
za pomocą klucza USB  

SYGNAŁ  

6 sierpnia 2018. Google w czasie konwencji Cloud Next’188 (24-26 
lipca br.) ogłosiło wprowadzenie nowej metody logowania się do 
usług – np. poczty elektronicznej – za pomocą urządzenia USB  
o nazwie Titan Security Key. Użytkownik, zamiast wpisywania loginu  
i hasła będzie podłączał urządzenie wyglądające jak pendrive do 
portu USB w celu weryfikacji tożsamości. Urządzenie jest już 
dostępne dla niektórych klientów firmy Google, a w nadchodzących 
miesiącach będzie do nabycia dla każdego użytkownika w cenie od 
25 dolarów. Przedmiotowe urządzenie funkcjonuje na zasadzie 
klucza, który potwierdza tożsamość użytkownika i będzie mógł być 
wykorzystywany także poza usługami Google. Według firmy, testy 
przeprowadzone w ostatnim roku z udziałem jej 85 tys. pracowników 
wskazują, że metoda ta zabezpiecza przed oszustwami mającymi na 
celu wyłudzenia danych służących do logowania. 

Komentarz. Urządzenia takie jak Titan Security Key są dostępne na 
rynku, ale ich popularność jest stosunkowo mała. Wprowadzenie 
tego produktu przez Google może istotnie przyczynić się do 
przyspieszania popularyzacji tego typu zabezpieczeń. Rozwiązanie to 
różni się od tzw. autoryzacji dwustopniowej, w ramach której 
użytkownik wpierw wpisywał login i hasło, a następnie potwierdzał 
swoją tożsamość poprzez wykorzystanie innego urządzenia. Często 
wykorzystywano do tego wiadomości SMS, które można stosunkowo 
łatwo przechwytywać. Akcja promocyjna Google oraz stosunkowo 
niska cena mogą przyśpieszyć trend, w ramach którego hasła 
przestaną być jedynym zabezpieczeniem różnych usług. Google 
adresuje swoje rozwiązanie przede wszystkim do konkretnych grup, 
takich jak politycy i dziennikarze. Kwestia zabezpieczeń kont 
użytkowników ma dla Google także walor finansowy i prestiżowy. 
Walka z przejęciami kont jest kosztowna, gdyż wymaga znacznych 
zasobów ludzkich oraz finansowych. Jednocześnie do tej pory mniej 
niż 10% użytkowników stosuje dodatkowe zabezpieczenia – nawet 
tak ułomne jak autoryzacja dwustopniowa. [BP/JW] 

  

                                                      
8 Strona internetowa konferencji: https://cloud.withgoogle.com/next18/sf/ 

[odczyt: 6.08.2018]. 

https://cloud.withgoogle.com/next18/sf/
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Zewnętrzne podmioty mogą mieć dostęp do 
korespondencji  użytkowników Gmaila  

KOMUNIKAT 

6 lipca 2018. W dniu 2 lipca br. „The Wall Street Journal” (dalej: WSJ) 
opublikował raport9 ujawniający nieznane dotąd szerszej opinii fakty 
dotyczące sposobu korzystania przez zewnętrzne podmioty z kont 
użytkowników Gmaila – usługi skrzynki mailowej będącej jednym  
z bardziej popularnych produktów Google’a. Według WSJ wgląd do 
poczty Gmail mają nie tylko pracownicy Google’a10, lecz również 
zewnętrzni deweloperzy – twórcy różnych aplikacji – uzyskujący 
dostęp do skrzynki na podstawie zgody użytkownika, której 
wyrażenie jest konieczne do korzystania ze świadczonych przez nich 
usług. W zależności od zakresu otrzymanych tą drogą uprawnień, 
zewnętrzne firmy mogą przeglądać treść korespondencji, a niekiedy 
także wysyłać maile czy usuwać wiadomości. 

                                                      
9 D. MacMillan, Tech’s ‘Dirty Secret’: The App Developers Sifting Through Your 

Gmail. Software developers scan hundreds of millions of emails of users who 
sign up for email-based services, „The Wall Street Journal”, 2.07.2018, 
https://www.wsj.com/articles/ 
techs-dirty-secret-the-app-developers-sifting-through-your-gmail-1530544442 
[odczyt: 03.07.2018]. 

10 W połowie 2017 roku Google zadeklarował, że wkrótce zaniecha 
wykorzystywania zawartości wiadomości z darmowych kont na Gmailu do 
profilowania treści reklamowych. W oświadczeniu Google’a będącym 
odpowiedzią na raport WSJ stwierdzono, że nie ma to już miejsca, a 
korespondencja jest przeglądana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W 2014 
roku Google poinformował w regulaminie usługi Gmail, że odpowiednie 
mechanizmy będą skanować pocztę użytkowników pod kątem występowania  
w niej fraz i słów kluczowych. Działania te miały optymalizować proces 
personalizacji reklam, przyczynić się do udoskonalenia zabezpieczeń, takich jak 
filtry antyspamowe czy moduły zabezpieczające przed malware. Por. S. Frey, 
Ensuring your security and privacy within Gmail, 03.07.2018, 
https://www.blog.google/technology/safety-security/ensuring-your-security-
and-privacy-within-gmail/ [odczyt: 06.07.2018]; D. Greene, As G Suite gains 
traction in the enterprise, G Suite’s Gmail and consumer Gmail to more closely 
align, 23.06.2017, https://blog.google/products/gmail/g-suite-gains-traction-
in-the-enterprise-g-suites-gmail-and-consumer-gmail-to-more-closely-align/ 
[odczyt: 06.07.2018]; Nowy regulamin Gmaila z informacjami o skanowaniu 
poczty, Wirtualnemedia.pl, 16.04.2014,  
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowy-regulamin-gmaila-z-
informacjami-o-skanowaniu-poczty [odczyt: 06.07.2018]. Zob. także 
https://policies.google.com/privacy?hl=pL [odczyt: 07.07.2018].  
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Uzyskana w ten sposób wiedza ma być używana do rozwijania 
algorytmów sztucznej inteligencji, w tym do świadczenia usług 
porównywarek cenowych czy planerów podróży, przy czym raport 
nie przytacza konkretnych przykładów jej wykorzystania. Zgodnie  
z tezami raportu, dostęp do prywatnej korespondencji mają nie tylko 
„bezosobowe” programy i algorytmy, lecz również pracownicy firm. 
Choć Google zapewnia, że monitoruje proces udostępniania danych 
użytkowników podmiotom zewnętrznym, w praktyce może, 
przynajmniej niekiedy, nie posiadać nad tym kontroli11.  

 

Rysunek 1. Nadawanie zewnętrznej aplikacji uprawnień do korzystania ze 
skrzynki mailowej Gmail. Źródło: 
https://venturebeat.com/2018/07/04/google-doesnt-dispute-claims-that-
third-party-developers-may-read-your-gmail-messages/ [odczyt: 
07.07.2018]. 

                                                      
11 Por. np. P. Sawers, Google doesn’t dispute claims that third-party developers 

may read your Gmail messages, VentureBeat, 4.07.2018, 
https://venturebeat.com/2018/ 
07/04/google-doesnt-dispute-claims-that-third-party-developers-may-read-
your-gmail-messages/ [odczyt: 7.07.2018]; zob. także S. Frey, Ensuring your 
security and privacy within Gmail, 3.07.2018, 
https://www.blog.google/technology/safety-security/ensuring-your-security-
and-privacy-within-gmail/ [odczyt: 6.07.2018]. 
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Gmail jest najpopularniejszą skrzynką mailową na świecie.  
W połowie 2017 roku Google informował, że liczba użytkowników 
usługi przekracza 1,2 miliarda12. 

Komentarz. Skandal wokół Facebooka i Cambridge Analytica wzmógł 
zainteresowanie mediów zakulisową działalnością potentatów 
technologicznych. Zwiększona dociekliwość dziennikarska wydaje się 
korzystnym zjawiskiem, mogącym przełożyć się na wzrost społecznej 
świadomości problemów prywatności w Internecie. O ile sam fakt 
udzielania przez Google dostępu do poczty elektronicznej za osobistą 
zgodą użytkownika nie musi budzić większych kontrowersji, o tyle 
brak kontroli nad tym procesem, w tym np. nad podmiotami 
zewnętrznymi przetwarzającymi takie dane byłby już poważnym 
zaniedbaniem ze strony koncernu.   

Rekomendacja. Zaleca się ograniczenie korzystania ze skrzynki 
mailowej Gmail przez pracowników służb i kluczowe osoby  
w państwie, w tym wprowadzenie bezwzględnego zakazu 
wykorzystywania jej do celów korespondencji służbowej. [NH/MG] 

  

                                                      
12 Por. D. Greene, As G Suite gains traction in the enterprise, G Suite’s Gmail and 

consumer Gmail to more closely align, 23.06.2017, 
https://blog.google/products/gmail/g-suite-gains-traction-in-the-enterprise-g-
suites-gmail-and-consumer-gmail-to-more-closely-align/ [odczyt: 6.07.2018]. 
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Wirtualne dyski i bezpieczeństwo danych: kolejne 
zarzuty pod adresem Dropboxa  

KOMUNIKAT 

1 sierpnia 2018. 24 lipca br., na łamach „Harvard Business Review”, 
ukazał się artykuł podsumowujący badanie nad kulturą pracy 
zespołów korzystających z Dropboxa13.  

Dropbox to popularna usługa przestrzeni dyskowej w chmurze. 
Pakiet Dropbox Basic, z którego korzysta większość zarejestrowanych 
użytkowników, dostępny jest nieodpłatnie. W pierwszym kwartale 
2018 roku Dropbox miał ponad 500 mln użytkowników w ponad 180 
krajach świata14.  

Badaniem objęto foldery zespołów projektowych użytkowane  
w okresie od maja 2015 roku do maja 2017 roku przez badaczy  
z około tysiąca jednostek naukowych. Wejściowa baza zawierała 
dane około 400 tys. unikalnych użytkowników. Analizie poddano 
katalogi współdzielone przez około 16 tys. osób, reprezentujących 
zespoły najbardziej i najmniej efektywne oraz te, których pracę 
uznano za przeciętnie efektywną15. Projekt został przeprowadzony 
we współpracy z badaczami z Northwestern University. 

Należy podkreślić, że to nie wyniki, ale samo badanie wzbudziło 
poważne kontrowersje16. W pierwotnej wersji tekstu 
opublikowanego w „Harvard Business Review” utrzymywano,  
że zespół badawczy – w skład którego wchodziły osoby spoza 
Dropboxa – miał dostęp do zdeanonimizowanych danych 
źródłowych. Autorzy artykułu szybko jednak wycofali się z takiego 
stanowiska, prostując, iż anonimizacja i agregacja danych została 
przeprowadzona przed przekazaniem ich badaczom, uniemożliwiając 

                                                      
13 Por. A. Pah, B. Uzzi, R. Hinds, A Study of Thousands of Dropbox Projects Reveals 

How Successful Teams Collaborate, „Harvard Business Review”, 24.07.2018, 
https://hbr.org/2018/07/a-study-of-thousands-of-dropbox-projects-reveals-
how-successful-teams-collaborate [odczyt: 30.07.2018]. 

14 Por. Dropbox Announces Fiscal 2018 First Quarter Results, 10.05.2018, 
https://investors.dropbox.com/news-releases/news-release-details/dropbox-
announces-fiscal-2018-first-quarter-results [odczyt: 6.08.2018]. 

15 Wskaźnik efektywności kalkulowano w oparciu o liczbę cytowań oraz liczbę 
publikacji; dokładna metodologia tworzenia rankingu nie została upubliczniona.  

16 Por. np. E. Dreyfuss, Was it ethical for Dropbox to share customer data with 
scientists?, „Wired”, 24.07.2018, https://www.wired.com/story/dropbox-
sharing-data-study-ethics/ [odczyt: 30.07.2018]. 
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im identyfikację konkretnych osób17. Jednocześnie, przedstawiciele 
Dropboxa utrzymują, że podjęte działania nie naruszają postanowień 
polityki prywatności usługi18. Takie wyjaśnienia sugerują jednak, że 
Dropbox przekazał stronie trzeciej dane, których użytkownicy 
niekoniecznie chcieli ujawniać. 

Komentarz. To nie pierwszy problem związany z Dropboxem. W 2014 
roku świat obiegła informacja o wycieku haseł tysięcy użytkowników 
usługi19. Z kolei w roku 2016, Dropbox ujawnił, iż cztery lata 
wcześniej wykradziono dane logowania 68,7 mln kont20. O kradzież 
posądzono rosyjskiego hakera. W międzyczasie wątpliwości budził 
sposób korzystania przez Dropboxa z prywatnych zasobów 
użytkowników, w tym domniemywana możliwość odszyfrowywania 
zawartości plików i przechwytywania dokumentów z katalogów 
nieskojarzonych z usługą umieszczonych na komputerach 
użytkowników21. Edward Snowden posądzał Dropboxa o współpracę 

                                                      
17 Por. np. Z. Whittaker, Dropbox denies giving researchers non-anonymized user 

data, ZDNet, 23.07.2018, https://www.zdnet.com/article/dropbox-denies-
giving-researchers-non-anonymized-user-data/ [odczyt: 30.07.2018]. 

18 Por. https://www.dropbox.com/help/security/privacy-policy-faq [odczyt: 
2.08.2018], w szczególności fragmenty: „Gromadzimy informacje na temat 
tego, jak wykorzystujesz Usługi, jak również na temat działań podejmowanych 
przez Ciebie na koncie Drobpox. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszać 
nasze Usługi, rozwijać nowe rozwiązania i funkcje oraz chronić użytkowników 
Dropbox” oraz „Aby świadczyć, ulepszać, chronić i promować nasze Usługi, 
Dropbox udostępnia Twoje dane osobowe następującym zaufanym firmom 
zewnętrznym: Dropbox, Inc., Amazon Web Services, Inc., Teleperformance A.E., 
Salesforce.com, LLC, SnapEngage, LLC, LiveOps Cloud Platform, LLC, Google LLC, 
Zendesk, Inc., Oracle America, Inc. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich 
danych tylko po to, by wykonywać zadania w naszym imieniu zgodnie z naszą 
Polityką prywatności, a my pozostaniemy odpowiedzialni za to, by korzystały 
one z Twoich danych zgodnie z naszymi instrukcjami”. 

19 O. Williams, [Update] Hundreds of Dropbox passwords leaked online but 
Dropbox denies it was hacked, TheNextWeb, 14.10.2014, 
https://thenextweb.com/apps/2014/10/14/ 
dropbox-passwords-leak-online-alleged-hack/ [odczyt: 2.08.2018]. 

20 Por. np. K. Majdan, Dropbox przyznał, że wykradziono ponad 68 mln haseł, 
„Business Insider”, 31.08.2016, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/dropbox-atak-hakerski-skradziono-
w-2012-hasla-uzytkownikow/ffr9fmk [odczyt: 2.08.2018]. 

21 M. Nowak, Dropbox? Nie, dziękuję! Usługa ma dostęp do wszystkich plików na 
komputerze i może wysyłać je do chmury, „Spider's Web”, 3.03.2015, 
https://www.spidersweb.pl/ 
2015/03/dropbox-nie-dziekuje.html [odczyt: 2.08.2018]. 
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z amerykańską National Security Agency (NSA)22. W tym kontekście 
na uwagę może zasługiwać fakt, że jedną z członkiń Rady Dyrektorów 
spółki Dropbox jest Codollezza Rice – była sekratarz stanu USA23. 

Dropbox nie jest jedyną przestrzenią dyskową w chmurze podatną na 
naruszanie prywatności użytkowników. Przed kilkoma tygodniami  
w mediach pojawiły się doniesienia o wycieku informacji  
z konkurencyjnej usługi – Google Docs. Prywatne pliki miały być 
indeksowane przez rosyjską wyszukiwarkę Yandex, co potencjalnie 
dawało do nich dostęp24.  

Wirtualne dyski zyskują coraz większą popularność i stają się 
domyślnym narzędziem pracy w zespołach projektowych. Dotyczy to 
również osób, które wytwarzają dokumenty istotne dla 
bezpieczeństwa państwa. Powtarzające się wycieki danych 
użytkowników, możliwość niekontrolowanego dostępu do 
prywatnych zasobów, jak i niejednokrotnie niejasna polityka 
prywatności, każą poddać w wątpliwość bezpieczeństwo korzystania 
z tego typu usług. Istotne jest to szczególnie w kontekście pracy na 
prywatnych komputerach: nawet jeśli pliki nie są umieszczane  
w chmurze, to i tak istnieje ryzyko ich wycieku. [NH/KP] 

 

 

  

                                                      
22 Por. I, spy: Edward Snowden in exile, „The Guardian”, 19.07.2014, 

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/-sp-edward-snowden-
interview-rusbridger-macaskill [odczyt: 1.08.2018]. 

23 https://www.dropbox.com/about [odczyt: 1.08.2018]. 
24 Por. np. M. Jeżewski, Prywatne dokumenty z Google Docs były widoczne  

w rosyjskim Yandex?, 7.07.2018, https://ithardware.pl/aktualnosci/prywatne_ 
dokumenty_z_google_docs_byly_widoczne_w_rosyjskim_yandex-6669.html 
[odczyt: 2.08.2018]; Yandex explained the situation with the indexing of Google 
Docs, „HybridTechcar”, 5.07.2018, 
https://hybridtechcar.com/2018/07/05/yandex-explained-the-situation-with-
the-indexing-of-google-docs/ [odczyt: 2.08.2018]. 
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Amerykańscy senatorzy chcą, by komunikaty 
alarmowe były nadawane przez Netflix i Spotify 

SYGNAŁ 

6 sierpnia 2018. W dn. 18 lipca br. amerykańscy senatorzy Brian 
Schatz i John Thune zgłosili projekt „Reliable Emergency Alert 
Distribution Improvement (READI)” („Udoskonalenie dostarczania 
wiarygodnych informacji o niebezpieczeństwie”)25. Autorzy projektu 
chcą, by poza standardowymi kanałami komunikowania  
o zagrożeniach, takimi jak radio, telewizja czy telefon, do nadawania 
alarmów zobowiązane były także internetowe portale 
multimedialne. Senatorowie literalnie wskazali na internetową 
telewizję kablową Netflix oraz serwis z muzyką Spotify.  

Senator Schatz reprezentuje stan Hawaje, gdzie 13. stycznia br. 
nadano fałszywy alarm o ataku bombowym26. Przyczyną jego 
nadania była pomyłka urzędnika, który nacisnął niewłaściwy przycisk. 
Alarm wywołał wybuch paniki, który trudno było władzom opanować 
przy pomocy komunikatu prostującego błąd. Jednakże, z drugiej 
strony, okazało się, że ów fałszywy alarm do wielu mieszkańców 
Hawajów nie dotarł w ogóle. Celem projektu READI ma być 
uniknięcie sytuacji, gdy obywatele rezygnujący z mediów 
tradycyjnych na rzecz platform cyfrowych przegapią alarmujący 
komunikat.  

Komentarz. W ostatnich latach w kontekście mediów cyfrowych 
coraz więcej mówi się o tzw. ekonomii uwagi. Jak wskazuje nazwa, 
kładzie się w niej nacisk na wypracowywanie zysków dzięki możliwie 
długiemu i głębokiemu przyciągnięciu uwagi użytkowników. Służy 
temu rozbudowany przemysł produkcji medialnej oferujący coraz 
bardziej absorbujące widzów i słuchaczy treści. Wiadomo, że Netflix 
wykorzystuje zaawansowany algorytm uczenia maszynowego 
profilujący użytkowników27. Coraz bardziej wciągające seriale mogą 

                                                      
25  U.S. Senate, Shatz, Thune introduce new legislation to improve the way the 

public receives missile alerts, 18.07.2018, 
https://www.schatz.senate.gov/press-releases/schatz-thune-introduce-new-
legislation-to-improve-the-way-the-public-receives-missile-alerts [odczyt: 
6.08.2018]. 

26  B.E. Oliveira, False ballistic missile alert investigation for January 13, 2018 – 
Findings and Recommendations, 29.01.2018, https://dod.hawaii.gov/wp-
content/uploads/2018/01/report2018-01-29-181149.pdf [odczyt: 6.08.2018].  

27 L. Plummer, This is how Netflix's top-secret recommendation system works, 
„Wired”, 22.08.2017, https://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-

https://www.schatz.senate.gov/press-releases/schatz-thune-introduce-new-legislation-to-improve-the-way-the-public-receives-missile-alerts
https://www.schatz.senate.gov/press-releases/schatz-thune-introduce-new-legislation-to-improve-the-way-the-public-receives-missile-alerts
https://dod.hawaii.gov/wp-content/uploads/2018/01/report2018-01-29-181149.pdf
https://dod.hawaii.gov/wp-content/uploads/2018/01/report2018-01-29-181149.pdf
https://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

15 
 

sprawić, że jakaś część populacji kraju będzie czasowo odcięta od 
tradycyjnych kanałów informowania o niebezpieczeństwach.   

Rekomendacja. Warto rozważyć zainicjowanie w Polsce podobnej do 
READI regulacji prawnej, obligującej operatorów mediów cyfrowych 
do niezwłocznego nadawania określonych sygnałów ostrzegawczych 
oraz informacji odwołujących alarm. [MG/NH] 

 

  

                                                                                                                            
algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like 
[odczyt: 6.08.2018].  
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Walmart zaleca pracownikom aplikację fintechową 
Even pomagającą optymalizować wydatki 

ANALIZA 

23 lipca 2018. Amerykańska aplikacja Even, służąca do zarządzania 
finansami osobistymi, pozyskała od prywatnego inwestora Khosla 
Ventures28 40 mln dolarów na rozwój29. Deklarowanym celem 
twórców aplikacji jest pomoc w racjonalnym kierowaniu budżetem 
domowym30. Podobnie jak inne aplikacje tego typu31, Even 
umożliwia przede wszystkim planowanie wydatków i automatyczne 
oszczędzanie nadwyżek. Oryginalną cechą aplikacji jest algorytm 
wskazujący niebezpieczne dla jej użytkownika tendencje w strukturze 
wpływów i wydatków. Aplikacja ostrzega o zwiększonym ryzyku 
wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Pozwala też dzielić wydatki na 
mniej i bardziej priorytetowe, aby w razie trudniejszej sytuacji 
finansowej ułatwić decyzję o rezygnacji z tych drugich. Even 
umożliwia także uzyskanie niewielkiej, niskooprocentowanej 
pożyczki na nagłe nieprzewidziane potrzeby.  

Korzystanie z aplikacji kosztuje 2,99 USD miesięcznie. Natomiast jest 
ona bezpłatnie dostępna dla pracowników tych podmiotów, które 
podpiszą z twórcami Even specjalną umowę. Jednym z nich  
w grudniu 2017 został amerykański gigant handlowy Walmart32.  

Komentarz. We współczesnej kulturze konsumpcjonistycznej 
wydawanie pieniędzy często prezentuje się jako sposób na 
osiągnięcie satysfakcji życiowej. Używa się do tego reklam 
głoszących, że zakup jakiegoś produktu (np. określonego samochodu) 

                                                      
28 Khosla Ventures to amerykański fundusz inwestycyjny typu venture capital, 

lokujący kapitał w średnio- i długookresowe projekty (głównie startupy 
technologiczne), zazwyczaj znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Zob. 
https://www.khoslaventures.com/philosophy/how-we-work [odczyt: 
27.08.2018].  

29  D. Crichton, Even raises $40M to transform the working class to the savings 
class, „Techcrunch”, 19.07.2018, https://techcrunch.com/2018/07/19/even-
raises-40m-to-transform-the-working-class-to-the-savings-class/ [odczyt: 
28.07.2018]. 

30 https://www.even.com/ [odczyt: 27.07.2018]. 
31 Jedne z popularniejszych to: MoneyLion, Expense Manager, PayActive.   
32 Walmart News, Walmart Offers New Financial Wellness Services for Associates 

Nationwide, 13.12.2017, https://news.walmart.com/2017/12/13/walmart-
offers-new-financial-wellness-services-for-associates-nationwide [odczyt: 
28.07.2018].  

https://www.khoslaventures.com/philosophy/how-we-work
https://techcrunch.com/2018/07/19/even-raises-40m-to-transform-the-working-class-to-the-savings-class/
https://techcrunch.com/2018/07/19/even-raises-40m-to-transform-the-working-class-to-the-savings-class/
https://www.even.com/
https://news.walmart.com/2017/12/13/walmart-offers-new-financial-wellness-services-for-associates-nationwide
https://news.walmart.com/2017/12/13/walmart-offers-new-financial-wellness-services-for-associates-nationwide
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lub usługi (np. wyjazd na wakacje w dane miejsce) zapewni 
konsumentowi i jego rodzinie upragnione szczęście. Współcześnie 
obserwuje się też, że kupowanie nie służy już wyłącznie 
bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb, ale staje się powszechnym 
nałogiem33. Mechanizm ten został dodatkowo wzmocniony  
w ostatnich dekadach poprzez popularyzację kart kredytowych  
i łatwą dostępność pożyczek. Konsumpcja na kredyt prowadzi często 
do popadnięcia w spiralę zadłużenia, gdzie na spłatę wierzytelności 
zaciąga się kolejne kredyty. Prowadzi to nie tylko do zapaści 
finansowej danej osoby czy rodziny ale odbija się wprost na zdrowiu 
fizycznym i psychicznym wielu ludzi34.  

Aplikacja Even według deklaracji jej twórców ma pomóc osobom  
z problemami finansowymi unikać niepotrzebnych wydatków oraz 
systematycznie oszczędzać. Zauważmy, iż tradycyjnie to rolą 
rodziców było nauczenie dzieci planowania budżetu rodzinnego  
i utrwalenia pewnych nawyków oszczędnościowych.  

Kluczowe znaczenie ma fakt, że pozyskaniu przez Even znacznych 
środków finansowych na rozwój, towarzyszy nawiązanie współpracy 
z Walmartem. Ten ostatni od lat krytykowany jest za stosowanie 
polityki bardzo niskich wynagrodzeń dla swoich pracowników35. 
Walmart tłumaczy to potrzebą bycia konkurencyjnym cenowo.  
I faktycznie, firma ta często oferuje różne produkty po bardzo niskiej 
w porównaniu z konkurencją cenie.  

W 2006 roku rozgłos w USA zdobyła książka „The Wal-Mart Effect: 
How the World's Most Powerful Company Really Works and How It's 
Transforming the American Economy” („Efekt Wal-Marta.  
Jak naprawdę działa najpotężniejsze przedsiębiorstwo na świecie  
i jak przekształca amerykańską gospodarkę”) autorstwa dziennikarza 
Charlesa Fishmana. Tytułowy „efekt Walmarta” polega na tym,  
że gdy w danej okolicy pojawi się sklep Walmart, to błyskawicznie 

                                                      
33  S. Lee, A. Mysyk, The medicalization of compulsive buying, „Social science  

& medicine” nr 58(9), 2004, s. 1709-1718. 
34  R. Hodson, R.E. Dwyer, L.A. Neilson, Credit card blues: The middle class and the 

hidden costs of easy credit, „The Sociological Quarterly” nr 55(2), 2014, s. 315-
340; C. Fitch, Simpson, A., Collard, S., M. Teasdale, Mental health and debt: 
Challenges for knowledge, practice and identity, „Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing”, nr 14(2), 2007, s. 128-133.  

35  D. Rushe, P. Harris, Walmart workers speak out: 'I do not earn enough. I cannot 
survive like this', „The Guardian”, 6.06.2013, 
https://www.theguardian.com/business/2013/jun/06/walmart-workers-speak-
pay-conditions [dostęp: 28.07.2018]. 

https://www.theguardian.com/business/2013/jun/06/walmart-workers-speak-pay-conditions
https://www.theguardian.com/business/2013/jun/06/walmart-workers-speak-pay-conditions


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

18 
 

niszczy on konkurencję, oferując dumpingowe ceny. Wpływa to na 
miejscowy rynek pracy, gdyż Walmart często staje się wtedy jednym 
z większych pracodawców w okolicy. Ponieważ firma ta oferuje 
bardzo niskie wynagrodzenia, jej pracowników stać na kupowanie 
niemal wyłącznie u swojego pracodawcy, co dodatkowo umacnia 
przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.  

Walmart jest największym prywatnym pracodawcą w USA. Wielu 
spośród 1,4 mln zatrudnionych w nim osób korzysta z pomocy 
społecznej w postaci talonów na żywność, dopłat do czynszu czy 
opieki medycznej. Szacuje się, że wydatki na pomoc społeczną dla 
pracowników Walmart stanowią istotne obciążenie dla 
amerykańskiego budżetu36. Zdaniem Fishmana „efekt Walmarta” 
powoduje także ubożenie określonych grup, w tym także jego 
niskoopłacanych pracowników. 

W tym kontekście warto spojrzeć na potencjalne konsekwencje 
stosowania aplikacji Even. W krótkim okresie czasu i z punktu 
widzenia pojedynczych użytkowników faktycznie może ona 
przyczynić się do bardziej racjonalnego planowania budżetu 
domowego i tym samym uchronić przed popadnięciem w spiralę 
zadłużeń.  

Natomiast w dłuższej perspektywie można na Even spojrzeć także 
jako na narzędzie zarządzania kulturowego: może przyczynić się do 
utrwalenia trudnej sytuacji finansowej wielu rodzin.  Optymalizując 
wydatki na bardzo niskim poziomie Even może po prostu 
przyzwyczajać do biedy i uczyć funkcjonowania w jej warunkach. 

Problemem z tym związanym, ale wartym osobnego podkreślenia, 
jest kwestia algorytmu prognozującego popadnięcie w zadłużenie. 
Faktycznie może on pełnić funkcję dyscyplinującą użytkownika. 
Będzie mu dyktował kiedy i na co może wydać pieniądze. I ta funkcja 
ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie wszystkie najbardziej 
potrzebne zakupy i najtaniej oferuje akurat Walmart. W tym 
kontekście Even jawi się jako fintechowe37 narzędzie, za pomocą 
którego amerykański gigant handlowy może utrwalać 

                                                      
36  C. O’Connor, Report: Walmart Workers Cost Taxpayers $6.2 Billion In Public 

Assistance, „Forbes”, 15.04.2014, 
https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/04/15/report-walmart-
workers-cost-taxpayers-6-2-billion-in-public-assistance/#36a8518b720b 
[odczyt: 28.07.2018]. 

37 Zob. Raport pt. Fintech – nowe technologie w sektorze finansowym, „Biuletyn 
OSnWC” nr 12, s. 33-53.  

https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/04/15/report-walmart-workers-cost-taxpayers-6-2-billion-in-public-assistance/#36a8518b720b
https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/04/15/report-walmart-workers-cost-taxpayers-6-2-billion-in-public-assistance/#36a8518b720b
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funkcjonowanie swoich pracowników na niskim poziomie konsumpcji 
jednocześnie utrwalając swoją pozycję monopolisty w handlu 
detalicznym. 

Rekomendacja. Warto przyglądać się funkcjonowaniu tego typu 
aplikacji w praktyce. Należy również monitorować takie oferty dla 
konsumentów w Polsce, szczególnie proponowane przez wielkie 
zagraniczne koncerny operujące sieciami sprzedaży detalicznej. 
Praktyczne funkcjonowanie takich narzędzi może bowiem  
w konsekwencji prowadzić do ograniczenia konkurencji rynkowej. 
[MG/KP, AZ] 
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Polar Flow: kolejna aplikacja fitnessowa ujawniała 
zwyczaje oraz dane pracowników armii i służb  

KOMUNIKAT 

12 lipca 2018. Kilka miesięcy po ujawnieniu podatności aplikacji 
fitnessowej Strava38, poinformowano o jeszcze poważniejszym 
zagrożeniu ze strony innego oprogramowania tego typu. Jak wynika 
ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy  
„De Correspondent” i „Bellingcat”39, aplikacja do monitorowania 
aktywności, treningów i snu Polar Flow, współpracująca z zegarkami 
sportowymi marki Polar, umożliwiała podgląd tras przebytych przez 
innych użytkowników aplikacji. Co więcej, po wprowadzeniu 
odpowiednich zapytań do wyszukiwarki, istniała możliwość ustalenia 
ich prawdopodobnej tożsamości czy adresu domowego.  

W toku dochodzenia odtworzono historię aktywności 6.460 
użytkowników z 69 krajów. Na tej podstawie zidentyfikowano 
użytkowników prawdopodobnie pracujących w 125 bazach 
wojskowych i 48 miejscach, w których składowana jest broń 
nuklearna. Źródłem wrażliwych informacji były dane geolokalizacyjne 
rejestrowane w Polar Flow od 2014 roku. Aktywność użytkowników 
Polar Flow można było przeglądać w sekcji Explore aplikacji. Wedle 
jej twórców, warunkiem dzielenia się informacjami o swojej 
aktywności z otoczeniem było dokonanie zmiany ustawień aplikacji  
– domyślnie prywatnych – na publiczne. W rzeczywistości jednak, 
aktywność użytkowników była widoczna niezależnie od ustawień 
prywatności. 

kontynuacja na następnej stronie 

 

                                                      
38 Zob. Wyzwania dla bezpieczeństwa militarnego w erze cyfrowej, na przykładzie 

publicznych danych satelitarnych z aplikacji fitnessowej Strava, „Biuletyn 
OSnWC” nr 12, s. 19-21. 

39 M. Martijn, D. Tokmetzis, R. Bol, F. Postma, This fitness app lets anyone find 
names and addresses for thousands of soldiers and secret agents, „De 
Correspondent”, https://decorrespondent.nl/8480/this-fitness-app-lets-
anyone-find-names-and-addresses-for-thousands-of-soldiers-and-secret-
agents/260810880-cc840165 [odczyt: 13.07.2018]. 
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1. Po przybliżeniu newralgicznego 
obszaru wyświetlane są ikony 
wskazujące miejsca, w których 
użytkownik kiedykolwiek 
zarejestrował swoją aktywność. 

2. Po „kliknięciu” w ikonę  
widoczne są szczegóły  
aktywności w danym miejscu. 

  

3. Po „kliknięciu” w symbol „-”, 
wyświetlone zostają punkty 
symbolizujące zbiorczo orientacyjne 
miejsca aktywności użytkownika na 
większym terenie. 

4. Po przybliżeniu poszczególnych 
punktów oraz zapoznaniu się  
z typowymi dla nich wzorcami 
aktywności, możliwe jest  
ustalenie adresu domowego 
użytkownika (najczęściej jest to 
miejsce, w którym zwykle zaczyna  
i kończy się jego aktywność). 

 

Rysunek 2. Ustalanie adresu domowego użytkownika w aplikacji Polar Flow. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
https://decorrespondent.nl/8480/this-fitness-app-lets-anyone-find-names-
and-addresses-for-thousands-of-soldiers-and-secret-agents/260810880-
cc840165 [odczyt: 14.07.2018]. 
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Zgodnie ze stanowiskiem firmy Polar wydanym w odpowiedzi na 
doniesienia medialne, możliwość podglądu pojedynczych profili 
publicznych była konsekwencją niezamierzonej luki  
w oprogramowaniu40. Funkcja Explore została tymczasowo 
dezaktywowana i zostanie przywrócona po usunięciu błędów  
w kodzie źródłowym.  

Komentarz. Luka w oprogramowaniu firmy Polar jest jednym  
z przykładów zagrożeń, jakie wiążą się z gromadzeniem danych  
o zachowaniach i zdrowiu. Przenośne urządzenia monitorujące pracę 
organizmu ludzkiego stanowią źródło wiedzy, która może zostać 
wykorzystana wbrew początkowym intencjom użytkownika, w tym 
do wywierania nacisku i szantażu. Najistotniejszym problemem nie 
jest ujawnienie lokalizacji baz wojskowych czy innych obiektów  
– które w znakomitej większości są znane – ale dostęp do 
personaliów przebywających w nich osób i do historii ich aktywności. 
Należy podkreślić, że wiele aplikacji fitnessowych gromadzi 
informacje nie tylko w trakcie aktywności fizycznej, ale także  
w pracy, podczas odpoczynku oraz snu. Dane te mogą dawać wgląd 
w prywatność, nawyki i zwyczaje osoby, jak również w stan 
psychofizyczny jej organizmu. Polar Flow to jedna z wielu aplikacji 
fitnessowych. Podobne podatności mają inne aplikacje tego typu,  
np. Strava czy Endomondo. 

Rekomendacje. Należy uwrażliwić na wyżej opisane zagrożenia 
pracowników armii i służb oraz osoby pełniące kluczowe funkcje  
w administracji rządowej: sugeruje się włączenie tematyki 
użytkowania aplikacji fitnessowych do materiałów szkoleniowych.  
W przypadku osób będących użytkownikami takich aplikacji, zaleca 
się ograniczenie ich wykorzystania wyłącznie do czasu i miejsc 
dedykowanych aktywności fizycznej. [BP,NH/KP] 

 

 

  

                                                      
40 Polar, Statement regarding public and private training data + Q & A, 6.07.2018, 

https://www.polar.com/en/legal/faq/public_and_private_training_data_state
ment [odczyt: 13.07.2018]. 
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Nakaz pełnej retencji danych w Rosji niedostosowany 
do możliwości obecnej infrastruktury i zasobów 
rosyjskich firm 

KOMUNIKAT 

9 lipca 2018. W dn. 5 lipca br. „Reuters” poinformował, że Rosja 
zobowiązując operatorów sieci telekomunikacyjnych do 
przechowywania przez czas sześciu miesięcy danych o wszystkich 
obsługiwanych połączeniach (tzw. pełna retencja danych) nie jest  
w stanie oprzeć się na infrastrukturze rodzimej produkcji41.  

Uchwalona rok temu ustawa, którą firmuje szefowa komitetu Dumy 
ds. bezpieczeństwa Irina Jarowaja, weszła w życie 2 lipca br. Zmusza 
ona operatorów telekomunikacyjnych na terenie Rosji do utrwalania 
wszystkich danych na temat realizowanych połączeń: nagrań 
rozmów, treści sms, przesyłanych zdjęć i filmów. Zdaniem 
„Reutersa”, Kreml, obawiając się o bezpieczeństwo informacji,  
zalecił wykorzystanie wyłącznie rosyjskich urządzeń do przesyłania  
i utrwalania danych.  

„Reuters”, powołując się na dwa źródła z kierownictwa rosyjskich 
operatorów telekomunikacyjnych, twierdzi, że rosyjskie firmy nie są 
w stanie wyprodukować wymaganej ilości urządzeń. Mimo iż 
posiadają one niezbędne technologie, to część z nich znajduje się 
wciąż w fazie testów. Podobnie możliwości produkcyjne rodzimych 
firm nie są w stanie sprostać wytworzonemu wskutek ustawy 
popytowi. 

Zdaniem autorów „Reutersa” operatorzy telekomunikacyjni na 
terenie Rosji stoją przed dylematem – albo opóźnią wprowadzenie 
nowych regulacji w życie, albo zmuszeni będą wykorzystać 
urządzenia obcej produkcji – w grę wchodzą firmy amerykańskie  
(HP, CISCO) lub chińskie (Huawei)42. Dostosowanie infrastruktury do 
wymagań regulacji pociągnie za sobą znaczne koszty, które 
operatorzy telekomunikacyjni będą zmuszeni najprawdopodobniej 
przerzucić na klientów.  

                                                      
41 M. Kolomychenko, P. Nikolskaya, Exclusive: Russia's telecoms security push hits 

snag – It needs foreign help, „Reuters”, 5.07.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-russia-technology-dataprotection-
excl/exclusive-russias-telecoms-security-push-hits-snag-it-needs-foreign-help-
idUSKBN1JV12Y [odczyt: 10.07.2018].  

42 Tamże. 

https://www.reuters.com/article/us-russia-technology-dataprotection-excl/exclusive-russias-telecoms-security-push-hits-snag-it-needs-foreign-help-idUSKBN1JV12Y
https://www.reuters.com/article/us-russia-technology-dataprotection-excl/exclusive-russias-telecoms-security-push-hits-snag-it-needs-foreign-help-idUSKBN1JV12Y
https://www.reuters.com/article/us-russia-technology-dataprotection-excl/exclusive-russias-telecoms-security-push-hits-snag-it-needs-foreign-help-idUSKBN1JV12Y
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Komentarz. Celem ustawy było najprawdopodobniej wsparcie 
działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji. Tymczasem 
konieczność skorzystania z infrastruktury obcej produkcji może 
zagrozić bezpieczeństwu zewnętrznemu. Istnieje poważna obawa,  
że urządzenia telekomunikacyjne mogą mieć zaimplementowane 
tzw. „tylne drzwi” umożliwiające producentowi przechwycenie 
danych przesyłanych przy ich pomocy43. 

Informacja „Reutersa” na pierwszy rzut oka wskazuje, że polityka 
cyberbezpieczeństwa Rosji zawiera pewne błędy polegające na braku 
synchronizacji prawnych regulacji i celów politycznych  
z możliwościami sektora gospodarki i technologii. Możliwym 
wytłumaczeniem tej rozbieżności byłoby dążenie Rosji do 
zmobilizowania swoich możliwości produkcyjnych i uniezależnienia 
się od technologii z importu, co ma szczególne znaczenie  
w kontekście sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. W takim 
wariancie Kreml liczy się z opóźnieniami w realizacji regulacji, mając 
nadzieję, że napędzi ona rodzimy rozwój technologiczny.    

Na początku marca br. German Klimenko doradca prezydenta Putina 
ds. Internetu poinformował publicznie, że Rosja posiada już własną 
wewnętrzną sieć telekomunikacyjną i jest gotowa odciąć się od 
zewnętrznego Internetu44. Deklaracja ta wpisuje się w szerszy trend 
manifestowania przez Rosję dążenia do „suwerenności cyfrowej”  
i „samowystarczalności technologicznej”45. Stwierdzenie Klimenki 
można interpretować raczej jako przejaw pewnej buty, za którą nie 
stoją realne możliwości faktycznej realizacji deklarowanych celów. 
Potencjalne, rzeczywiste odcięcie się Rosji od światowego Internetu 
oznaczałoby dla niej skazanie na daleko posunięty izolacjonizm.    

W przypadku ustawy Jarowajej mamy do czynienia z podobną 
sytuacją rozbieżności w zakresie deklaracji i intencji, a faktycznymi 
możliwościami ich realizacji i wiążących się z tym kosztami.  

                                                      
43 Zob. sygnał pt. USA blokują ekspansję Huawei na amerykańskim rynku, 

„Biuletyn OSnWC” nr 11, s. 5; USA zakazują amerykańskim podmiotom 
sprzedaży oprogramowania i części chińskiemu gigantowi ZTE, „Biuletyn 
OSnWC” nr 14, s. 15. 

44 R. Szoszyn, Doradca Putina: Rosja jest gotowa na odłączenie się od Internetu, 
„Rzeczpospolita”, 5.03.2018, http://www.rp.pl/Polityka/303059899-Doradca-
Putina-Rosja-jest-gotowa-na-odlaczenie-sie-od-internetu.html [odczyt: 
10.07.2018].   

45 J. Darczewska, Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej. Dokumenty 
strategiczne, „Prace OSW” nr 57, czerwiec 2016, s. 21-22. 

http://www.rp.pl/Polityka/303059899-Doradca-Putina-Rosja-jest-gotowa-na-odlaczenie-sie-od-internetu.html
http://www.rp.pl/Polityka/303059899-Doradca-Putina-Rosja-jest-gotowa-na-odlaczenie-sie-od-internetu.html
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Ustawa Jarowajej nie była wprowadzana w pośpiechu (minął rok 
czasu od uchwalenia do wprowadzenia w życie), który mógłby 
tłumaczyć omawianą tu rozbieżność. Powinna ona zostać 
dostrzeżona na poziomie oceny studium wykonalności lub oceny 
skutków regulacji tego aktu prawnego.  

Uwagę zwraca także fakt, że nowa regulacja wymusza pełną retencję 
danych. Utrwalanie na pół roku tak wielkiej ilości informacji oznacza 
gigantyczne koszty nie tylko związane z zakupem samej 
infrastruktury, ale także z jej utrzymaniem. W przypadku samego 
zapisu danych w grę wchodzi koszt zasilania oraz chłodzenia 
urządzeń. Osobnym problemem jest także faktyczna zdolność oraz 
koszt efektywnego przetwarzania (np. przeszukiwania) tak wielkich 
ilości danych. [MG/TJ] 
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Izraelskie służby specjalne rozwijają akcelerator 
startupów technologicznych  

ANALIZA 

18 lipca 2018. Izraelska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Szin 
Bet) ogłosiła 4 lipca br. nawiązanie współpracy z siedmioma 
startupami46. Wcześniej, w maju 2018 r. służba ta zadeklarowała,  
że tworzy akcelerator strartupów i będzie oferować im granty 
(wysokości około 50 tys. dolarów)47. Warunkiem otrzymania 
wsparcia było zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych wspierających bezpieczeństwo i działalność służb. 
Do współpracy wybrane zostały startupy rozwijające zastosowania 
sztucznej inteligencji na potrzeby analizy języka naturalnego, 
robotyki i analizy danych. 

Współtwórcą akceleratora startupów jest fundusz TAU Ventures 
Uniwersytetu Telawiwskiego. Szin Bet i TAU Ventures oferują 
wsparcie w postaci mentoringu oraz możliwości testowania 
produktów. Uniwersytecki fundusz zaoferował również przestrzeń 
biurową w swoim kompleksie. 

Przedstawiciele Szin Bet wspólnie z akademikami oceniali, w jakim 
stopniu startupy, które zgłosiły się do konkursu, wychodzą na 
przeciw potrzeb służb. Potrzeby te mają być na tyle oczywiste, że ich 
ujawnienie nie ma zdradzać żadnych tajemnic. 

Szin Bet deklaruje, że nie chce przejąć kontroli własnościowej ani nad 
startupami, ani nad wynikami ich pracy. Służbie nie zależy również na 
przejęciu na wyłączność możliwości wykorzystywania produktów 
startupu. Oficjalnym celem współpracy jest przyspieszenie 
powstawania wartościowych rozwiązań. 

Szef Szin Bet ogłaszając przyznanie grantów wyjaśniał, że jego 
organizacja „musi być na czele [wyścigu] technologicznego.  
To oznacza przekształcanie podejścia organizacji do technologii  

                                                      
46 D. Williams, Israel's Shin Bet spy service partners with private start-ups, 

4.07.2018, https://www.reuters.com/article/us-tech-israel-shinbet/israels-
shin-bet-spy-service-partners-with-private-start-ups-idUSKBN1JU1SU [odczyt: 
13.07.2018]; S. Solomon, 7 startups join forces with Israeli spooks in bid to 
boost AI skills, 4.07.2018, https://www.timesofisrael.com/7-startups-join-
forces-with-israeli-spooks-in-bid-to-boost-ai-skills/ [odczyt: 13.07.2018]. 

47 Y. Yablonko, ISA and TAU Ventures launch startup accelerator, 4.07.2018, 
https://en.globes.co.il/en/article-isa-and-tau-ventures-launch-startup-
accelerator-1001235281 [odczyt: 13.07.2018]. 

https://www.reuters.com/article/us-tech-israel-shinbet/israels-shin-bet-spy-service-partners-with-private-start-ups-idUSKBN1JU1SU
https://www.reuters.com/article/us-tech-israel-shinbet/israels-shin-bet-spy-service-partners-with-private-start-ups-idUSKBN1JU1SU
https://www.timesofisrael.com/7-startups-join-forces-with-israeli-spooks-in-bid-to-boost-ai-skills/
https://www.timesofisrael.com/7-startups-join-forces-with-israeli-spooks-in-bid-to-boost-ai-skills/
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i konieczność zbliżenia się do najbardziej innowacyjnych idei  
i rozwiązań, które najlepiej odpowiadają na nasze potrzeby”48. 

Nie była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Izraelu. W czerwcu 
2017 r. swój program wspierania obiecujących startupów ogłosił 
Instytut ds. Wywiadu i Zadań Specjalnych (Mosad)49. W przypadku 
powołanego przez tę organizację funduszu Libertad Ventures 
przyznawane granty wynoszą do pół miliona dolarów50. Na stronie 
funduszu znalazła się informacja, że jednym z celów projektu jest 
rozbudowa bazy danych służb na temat innowacji technologicznych. 

W dostępnych dokumentach na temat inicjatyw Szin Bet oraz 
Mosadu nie pojawia się informacja o zapraszaniu do współpracy 
wyłącznie podmiotów z Izraela. Libertad Ventures podkreśla za to,  
że zawierana ze startupami umowa to tylko sześć stron napisanych  
w nieskomplikowanym języku angielskim. Sugeruje to, że fundusz 
jest otwarty na współpracę z podmiotami spoza Izraela – 
przynajmniej  amerykańskimi. 

W kontekście obydwu przykładów z Izraela trzeba dodać, że jeszcze 
wcześniej projekt współpracy ze startupami wprowadziły w życie 
służby amerykańskie. W USA działa od 1999 r. fundusz In-Q-Tel, który 
nie kryje swoich bliskich związków z amerykańską wspólnotą 
wywiadowczą i tego, że środki na jego działalność pochodzą z CIA  
i innych służb specjalnych51. 

                                                      
48 S. Solomon, 7 startups join forces with Israeli spooks…, dzieło cyt. 
49 Strona projektu to: http://www.libertad.gov.il/eng/index.html [odczyt: 

13.07.2018]. Zob. np. H. Keinon, Israel's Mossad is Looking For a Few Good 
Startups, 27.06.2017, https://www.jpost.com/Israel-News/Israels-Mossad-is-
looking-for-a-few-good-startups-498063 [odczyt: 13.07.2018]. Zajmujący się 
startupami portal „Crunchbase” opisał, jak swoją współpracę z CIA 
przedstawiają startupy, które korzystały ze wsparcia In-Q-Tel. Zob. M.A. 
Cherney, Here’s What 20+ In-Q-Tel Investments Said About Taking The CIA’s 
Money, 17.07.2017, https://news.crunchbase.com/news/heres-20-q-tel-
investments-said-taking-cias-money/ [odczyt: 16.07.2018]. 

50  Większe wsparcie może dotyczyć tylko wybranych przypadków i jest 
przyznawane w ramach specjalnej procedury. 

51  Strona spółki to https://www.iqt.org [odczyt: 13.07.2018]. Zob. np. Pogłębione 
analizy modelu biznesowego In-Q-Tel: R. E. Yannuzzi, In-Q-Tel: A New 
Partnership Between the CIA and the Private Sector, 4.05.2007, 
https://www.cia.gov/library/publications/intelligence-history/in-q-tel [odczyt: 
13.07.2018]; J. Reinert, ‘In-Q-Tel: The Central Intelligence Agency as Venture 
Capitalist’, „Northwestern Journal of International Law and Business” nr 33(3), 
Wiosna 2013, 

http://www.libertad.gov.il/eng/index.html
https://www.jpost.com/Israel-News/Israels-Mossad-is-looking-for-a-few-good-startups-498063
https://www.jpost.com/Israel-News/Israels-Mossad-is-looking-for-a-few-good-startups-498063
https://news.crunchbase.com/news/heres-20-q-tel-investments-said-taking-cias-money/
https://news.crunchbase.com/news/heres-20-q-tel-investments-said-taking-cias-money/
https://www.iqt.org/
https://www.cia.gov/library/publications/intelligence-history/in-q-tel
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In-Q-Tel w swojej działalności nie musi przestrzegać amerykańskich 
regulacji w sferze zamówień publicznych. Zamiast z nich firma 
korzysta raczej z mniej zbiurokratyzowanych rozwiązań 
wypracowanych dla Agencji Zaawansowanych Projektów  
w Dziedzinie Obronności (DARPA). 

Nawiązanie współpracy z In-Q-Tel ma dawać startupom swoiste 
potwierdzenie wartości ich pomysłu biznesowego. Inni inwestorzy 
podążają bowiem za tą firmą. Pieniądze pochodzące z In-Q-Tel mają 
zazwyczaj wynosić tylko jedną dziewiątą pieniędzy zebranych przez 
dany startup. 

Wbrew wyrażonej przez Szin Bet tezie, że kierunki inwestycji służb są 
oczywiste, współpraca In-Q-Tel ze startupami budzi zainteresowanie 
amerykańskich mediów. Przykładowo portal „The Intercept” ujawnił 
w alarmistycznym artykule, że „CIA inwestuje w firmy, które zbierają 
i analizują twoje twity i zdjęcia z Instagramu”52. 

Wielka Brytania odrzuciła pomysł stworzenia własnego In-Q-Tel, 
ponieważ uznano, że o sukcesie tego przedsięwzięcia zadecydował 
specyficzny ekosystem startupów działających w USA53. 

Komentarz. W jednym z wcześniejszych „Biuletynów OSnWC” 
zwróciliśmy uwagę, że współcześnie o bezpieczeństwie państwa 
decyduje m.in. właściwe działanie tego, co określiliśmy mianem 
kontrwywiadu technologicznego54. Wskazaliśmy, że: 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 skupiona jest 
na monitorujących, penetrujących i destruktywnych możliwościach 
takich nowych technologii, które wyjściowo zazwyczaj nie są 

                                                                                                                            
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
1739&context=njilb [odczyt: 13.07.2018]. 

52 L. Fang, The Cia Is Investing in Firms That Mine Your Tweets and Instagram 
Photos, 14.04.2016, https://theintercept.com/2016/04/14/in-undisclosed-cia-
investments-social-media-mining-looms-large/ [odczyt: 16.07.2018]. 

53 Ch. Edwards i C. Jeffray, The Future of Research and Development In The UK’s 
Security and Intelligence Secto, Royal United Services Institute Occasional 
Paper, 2015, 
https://rusi.org/sites/default/files/201503_op_rd_in_intelligence.pdf, s. 25 
[odczyt: 13.07.2018]. 

54 Zob. analiza pt. O konieczności kontrwywiadu technologicznego, „Biuletyn 
OSnWC” nr 15, s. 42-45.  

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1739&context=njilb
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1739&context=njilb
https://theintercept.com/2016/04/14/in-undisclosed-cia-investments-social-media-mining-looms-large/
https://theintercept.com/2016/04/14/in-undisclosed-cia-investments-social-media-mining-looms-large/
https://rusi.org/sites/default/files/201503_op_rd_in_intelligence.pdf
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tworzone pod kątem militarnych lub szpiegowskich zastosowań, ale 
w dzisiejszej przestrzeni informacyjnej takie możliwości uzyskują. 

Jak się wydaje, nawiązywanie współpracy służb z startupami można 
traktować jako przykład działania właśnie tak rozumianego 
kontrwywiadu technologicznego. W pole uwagi służb specjalnych 
trafiają bowiem w ramach takiej kooperacji nie tylko podmioty, które 
ostatecznie otrzymają wsparcie. Informacje są zbierane również na 
temat innych firm, osób i pomysłów biznesowych. Dzięki 
gromadzonej wiedzy może rosnąć świadomość wyzwań – szans  
i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz nowych pół działalności 
służb. 

Wyzwaniem wydaje się przekonanie uczelni wyższych, twórców 
startupów i opinii publicznej, że współpraca ze służbami specjalnymi 
jest działaniem godnym szacunku, a nie potencjalnym problemem 
wizerunkowym. Z drugiej strony fundusz Mosadu Libertad Ventures 
wprost deklaruje, że jest gotów wprowadzić do umowy klauzule  
o wzajemnej poufności w sprawie nawiązania współpracy. 

Oczywiście można z dużym prawdopodobieństwem twierdzić,  
że służby specjalne monitorują działalność startupów, będących 
potencjalnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa. Michał 
Kosiński55, wiązany ze sprawą Cambridge Analytica badacz56, 
tłumaczył się brytyjskiemu „Gaurdianowi” z wykładu, który wygłosił 
w Rosji w lipcu 2016 roku dla Korporacyjnego Uniwersytetu 
Sbierbanku57. W wykładzie udział wzięli m.in. Dmitrij Miedwiediew 
oraz Siergiej Ławrow. Dziennikarz „Guardiana” zapytał Kosińskiego, 
czy ktoś go próbował zwerbować do współpracy wywiadowczej. 
Uczony odpowiedział pytaniem: 

„Czy myślisz, że jak agencje wywiadowcze robią do ciebie 
podchody to mówią: ‘Cześć, jestem z CIA’? Nie, oni mówią: 
‘Cześć, jestem startupem i jestem zainteresowany twoją 
pracą – czy byłbyś gotów zostać naszym doradcą?’ Jestem 

                                                      
55 P. Lewis, 'I was shocked it was so easy': meet the professor who says facial 

recognition can tell if you're gay, 7.07.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/07/artificial-intelligence-
can-tell-your-sexuality-politics-surveillance-paul-lewis [odczyt: 16.-7.2018]. 

56 Aleksander Kogan, były współpracownik Kosińskiego, nawiązał współpracę  
z Cambridge Analytica. 

57 Jest to podmiot zależny od objętego sankcjami unijnymi rosyjskiego 
państwowego Sbierbanku. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/07/artificial-intelligence-can-tell-your-sexuality-politics-surveillance-paul-lewis
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/07/artificial-intelligence-can-tell-your-sexuality-politics-surveillance-paul-lewis
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pewien, że zdarzyło mi się to w Wielkiej Brytanii. Kiedy 
pracowałem w Cambridge, miałem opiekuna”. 

Tworzenie funduszy wspierających rozwój i początkową działalność 
startupów jest tylko jednym ze sposobów na nawiązywanie 
kontaktów.  

Rekomendacja. Polska nie dysponuje takim systemem rozwijania, 
finansowania i komercjalizowania wyników pracy startupów, jaki 
istnieje w USA czy nawet w Izraelu. Pomimo to warto na poziomie 
ministra koordynatora ds. służb rozważyć, czy wykonalne  
i potencjalnie użyteczne byłoby ogłoszenie konkursu na wsparcie 
grantami wartościowych startupów ze strony niektórych naszych 
tajnych służb. [JW/KP, AZ] 
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Naukowcy mówią o ograniczeniach deep learning. 
Pentagon inwestuje w przełamujące je nowe 
rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji 

SYGNAŁ 

16 lipca 2018. Już od dłuższego czasu amerykańscy uznani eksperci 
od sztucznej inteligencji (m.in. z University of California w Berkeley) 
ostrzegają, że nadzieje pokładane w technologii tzw. deep learning 
mogą prowadzić do przeinwestowania i podejmowania 
krótkowzrocznych decyzji zarówno biznesowych jak i w zakresie 
inwestycji ze środków publicznych (wojsko, służby specjalne)58.  

Deep learning to uczenie się przez maszyny wybranych zadań 
typowych dla ludzkiego mózgu i proces ten oparty jest na 
przetwarzaniu dużej ilości danych i rozpoznawaniu wzorców. 
Przykładowo, znane dziś oprogramowania do rozpoznawania twarzy  
i mowy opierają się właśnie o ten technologię deep learning.  

Powszechnie uważa się, że to właśnie deep learning przyczynił do 
poważnego, a nawet skokowego, rozwoju systemów sztucznej 
inteligencji w ostatnich kilku latach. 

Ale zdaniem części ekspertów w deep learning „nie ma żadnej 
inteligencji”, a zaufanie pokładane w rozwiązaniach opartych na niej 
jest „mylnie ulokowane”59. Algorytmy używane w tym przypadku 
bazują na stale dokładanych nowych danych. Są to jednak zawsze 
bardzo zestandaryzowane dane i wąsko określone zadania. 
Urządzenia korzystające z deep learning pomimo umiejętności 
identyfikacji pewnych zestawów danych, np. słów, nie wykazują 
rozumienia znaczeń analizowanych danych. Przykładowo są w stanie 
znaleźć w nagraniu słowo „sprawiedliwość”, ale już go nie zrozumieją 
i nie wyciągną wniosków na temat „sprawiedliwości”. Dlatego łatwo 
można zmylić urządzenia działające w oparciu o tę technologię  
(w przypadku systemów rozpoznawania obrazów przestawiając na 

                                                      
58 S. Lohr, Is There a Smarter Path to Artificial Intelligence? Some Experts Hope So. 

„The New York Times”, 20.06.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/06/20/technology/deep-learning-artificial-
intelligence.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology [odczyt: 
11.07.2018]. 

59 M. Jordan, Artificial Intelligence — The Revolution Hasn’t Happened Yet, 
18.04.2018, https://medium.com/@mijordan3/artificial-intelligence-the-
revolution-hasnt-happened-yet-5e1d5812e1e7 [odczyt: 11.07.2018]. 
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zdjęciu nieliczne piksele). Między innymi na tle tych ograniczeń 
eksperci mówią o „dojściu technologii deep learning do ściany”60.  

Jedna z badawczych agencji Pentagonu – Agencja Zaawansowanych 
Projektów w Dziedzinie Obronności (DARPA) – odnosząc się do 
wskazanych wyżej wątpliwości ekspertów, zaproponowała 
uruchomienie programu (Machine Common Sense), który polegałby 
na odwzorowaniu zdroworozsądkowego ludzkiego rozumowania. 
Oznaczałoby to, że komputery lepiej niż dotąd radziłyby sobie ze 
zdarzeniami spoza jakiegoś schematu, z wyjątkowością określonych 
sytuacji61. Jeśli program zostanie zatwierdzony, to wystartuje tej 
jesieni z finansowaniem około 60 mln dol62. [TJ/JW] 

  

                                                      
60 S. Lohr, Is There a Smarter…, dzieło cyt. 
61 M. Broersma, US Military Backs Research Into AI ‘Common Sense’, 18.06.2018, 

https://www.silicon.co.uk/workspace/us-military-backs-research-into-ai-
common-sense-233769 [odczyt: 22.07.2018]. 

62 S. Lohr, Is There a Smarter…, dzieło cyt. 
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Nowa strategia DARPA budowy sztucznej inteligencji, 
która będzie zdolna wytłumaczyć ludziom swoje 
działania 

KOMUNIKAT 

8 sierpnia 2018. Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów 
Obronnych (DARPA) ogłosiła 20 lipca br. początek nowego programu 
badań nad sztuczną inteligencją63. Celem programu jest znaczące 
skrócenie procesu innowacji w tej dziedzinie – granty będą 
przyznawane w ciągu 90 dni od ogłoszenia naboru – oraz 
wykorzystanie potencjału start-upów (przyznawane będą granty do  
1 mln dolarów).  

W ogłoszeniu programu mowa jest o zapoczątkowaniu „trzeciej fali” 
badań nad sztuczną inteligencją. Pierwszą falą była budowa 
algorytmów opartych o uprzednio zdefiniowane reguły (przydatne 
np. w grze w szachy). Druga fala oparta była o uczenie maszynowe  
(w tym typu deep learning) stosowane np. w rozpoznawaniu mowy 
lub obrazu. Trzecia fala ma obejmować wypracowanie takich 
algorytmów, które w zrozumiałym dla ludzi języku uzasadnią, 
dlaczego podjęły takie, a nie inne decyzje64. Będą one także w stanie 
uczyć się w zasadniczo odmienny sposób, niż systemy drugiej fali, 
które trzeba trenować na wielkich zbiorach danych, aż nauczą się 
odpowiednio kalkulować prawdopodobieństwo. Systemom trzeciej 
fali – tak jak ludziom – powinny wystarczyć 2-3 konkretne przykłady 
danego zjawiska oraz model fragmentu rzeczywistości, wyjaśniający 
jej funkcjonowanie. Systemy te mają być zatem znacznie lepsze od 
dotychczasowych w zakresie rozumowania oraz abstrahowania,  
tj. przenoszenia wiedzy z jednej dziedziny do drugiej.  

Komentarz. Wcześniejsze badania finansowane przez DARPA 
wydatnie przyczyniły się do rozwoju pierwszej i drugiej generacji 
sztucznej inteligencji. Powodzenie nowego programu może oznaczać 
dalsze, silne przyspieszenie tego rozwoju i wkraczanie sztucznej 
inteligencji w nowe obszary życia. W szczególności, opracowanie 

                                                      
63 DARPA, Program Announcement for Artificial Intelligence Exploration (AIE), 

20.07.2018,  
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=f6149249b0f3c04
c5b8994be1a492726&tab=core&_cview=0  [odczyt: 07.08.2018].  

64 Zob. J. Launchbury, A DARPA Perspective on Artificial Intelligence, 
https://www.youtube.com/watch?v=-O01G3tSYpU&feature=youtu.be   
[odczyt: 07.08.2018]. 

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=f6149249b0f3c04c5b8994be1a492726&tab=core&_cview=0
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=f6149249b0f3c04c5b8994be1a492726&tab=core&_cview=0
https://www.youtube.com/watch?v=-O01G3tSYpU&feature=youtu.be
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systemów zdolnych do objaśniania swych decyzji mogłoby pomóc 
przełamać dość powszechne dziś opory przed powierzaniem 
algorytmom prawa do decydowania o użyciu broni, w tym broni 
śmiercionośnej. W przypadku opracowania takich algorytmów może 
się pojawić argumentacja, że decyzja o użyciu broni – nawet gdyby 
okazała się błędna lub kontrowersyjna – będzie w podobnym stopniu 
(lub wręcz bardziej) zrozumiała i możliwa do weryfikacji dla ludzkich 
przełożonych, jak w przypadku decyzji podjętej przez człowieka.  

Nowa inicjatywa badawcza DARPA jest też przejawem 
priorytetowego traktowania prac nad sztuczną inteligencją przez 
Departament Obrony USA65. Program uruchomiono zaledwie miesiąc 
po tym, jak pod koniec czerwca br. w Pentagonie ogłoszono 
powołanie nowego, interdyscyplinarnego Połączonego Centrum 
Sztucznej Inteligencji (Joint Artificial Intelligence Center, JAIC)66.  
Ma ono nadzorować wszystkie wysiłki amerykańskich instytucji 
obronnych w dziedzinie sztucznej inteligencji, dbając o utrzymanie 
prymatu Stanów Zjednoczonych w obliczu rosnącego potencjału 
Chin.  

Wzmożenie wysiłków podejmowanych przez agencje Departamentu 
Obrony w dziedzinie sztucznej inteligencji może być też odpowiedzią 
tej instytucji na decyzję Google o ograniczeniu współpracy  
z przemysłem obronnym. Wiosną br. ponad trzy tysiące 
pracowników tej firmy oprotestowało zaangażowanie Google’a  
w projekt Maven, zakładający wykorzystanie uczenia maszynowego 
do interpretacji zdjęć robionych przez drony wywiadowcze67.  
W reakcji na protest w czerwcu Google opublikował zbiór zasad 
etycznych, regulujących współpracę z instytucjami obronnymi,  
a także podjął decyzję o nieprzedłużaniu zaangażowania w projekt 
Maven (mimo iż współpracę z Departamentem Obrony kontynuują 

                                                      
65 P. Tucker, The Pentagon Is Building an AI Product Factory, 19.04.2018, 

https://www.defenseone.com/technology/2018/04/pentagon-building-ai-
product-factory/147594/ [odczyt: 07.08.2018]. 

66 S. J. Freedberg, Joint Artificial Intelligence Center Created Under DoD CIO, 
29.07.2018, https://breakingdefense.com/2018/06/joint-artificial-intelligence-
center-created-under-dod-cio/ [odczyt: 07.08.2018]. 

67 Zob. list protestacyjny pracowników Google: 
https://static01.nyt.com/files/2018/technology/googleletter.pdf [odczyt: 
07.08.2018]. Zob. też D. Wakabayashi i S. Shane, Google Will Not Renew 
Pentagon Contract That Upset Employees, 01.06.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/06/01/technology/google-pentagon-project-
maven.html [odczyt: 07.08.2018]. 

https://www.defenseone.com/technology/2018/04/pentagon-building-ai-product-factory/147594/
https://www.defenseone.com/technology/2018/04/pentagon-building-ai-product-factory/147594/
https://breakingdefense.com/2018/06/joint-artificial-intelligence-center-created-under-dod-cio/
https://breakingdefense.com/2018/06/joint-artificial-intelligence-center-created-under-dod-cio/
https://static01.nyt.com/files/2018/technology/googleletter.pdf
https://www.nytimes.com/2018/06/01/technology/google-pentagon-project-maven.html
https://www.nytimes.com/2018/06/01/technology/google-pentagon-project-maven.html
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Amazon i Microsoft)68. Zasady te ograniczają zakres możliwej 
współpracy pomiędzy Google a firmami obronnymi, choć jej 
całkowicie nie wykluczają69. W obliczu narastających trudności  
w zakresie współpracy z dużymi korporacjami, przedstawiciele 
sektora obrony próbują więc zacieśnić współpracę ze start-upami, 
które nie podlegają tak silnej presji opinii publicznej i własnych 
pracowników. [SB/KP] 

 

 

 

  

                                                      
68 Zob. opracowanie Google deklaruje stosowanie standardów etycznych  

w obszarze badań nad sztuczną inteligencją, „Biuletyn OSnWC” nr 16, s. 14-16.   
69 T. Simonite, Google Sets Limits on Its Use of AI but Allows Defense Work, 

07.06.2018, https://www.wired.com/story/google-sets-limits-on-its-use-of-ai-
but-allows-defense-work/ [odczyt: 07.08.2018]. 

https://www.wired.com/story/google-sets-limits-on-its-use-of-ai-but-allows-defense-work/
https://www.wired.com/story/google-sets-limits-on-its-use-of-ai-but-allows-defense-work/
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Uganda nakłada podatek na osoby używające mediów 
społecznościowych 

KOMUNIKAT 

6 lipca 2018. W Ugandzie 1 lipca br. weszła w życie ustawa 
nakładająca podatek na użytkowników mediów społecznościowych70. 
Każdy, kto chce z nich korzystać na terytorium tego afrykańskiego 
państwa, musi zapłacić 200 szylingów ugandyjskich dziennie  
(w przeliczeniu ok. 20 groszy polskich). 

Opłata jest pobierana przez dostawców usług telefonii komórkowej. 
W ponad 41 milionowej Ugandzie oficjalne statystyki mówią o 23,7 
mln użytkowników telefonów komórkowych. Około 17 mln z nich 
korzysta z Internetu71. 

Amnesty International zarzuciła ugandyjskim władzom, że nowa 
danina służy ograniczaniu wolności słowa i tym samym jest 
naruszeniem jednej z podstawowych swobód obywatelskich72. 
Organizacja powołała się na wypowiedzi prezydenta Ugandy, który 
przedstawiał podatek od korzystania z mediów społecznościowych 
jako narzędzie walki z niebezpiecznymi plotkami i sposób na 
zdobycie nowych wpływów do budżetu73. 

Szef ugandyjskiego urzędu ds. komunikacji wyjaśniał, że stosowanie 
takich technik omijania ograniczeń jak VPN74 nie pomoże75. 

                                                      
70 E. Biryabarema, Uganda levies unpopular social media tax, criticized by 

Amnesty, 2.07.2018, https://www.reuters.com/article/us-uganda-
internet/uganda-levies-unpopular-social-media-tax-criticized-by-amnesty-
idUSKBN1JS1SM [odczyt: 3.07.2018]. 

71 Tamże.  
72 Amnesty International, Uganda: Scrap social media tax curtailing freedom of 

expression, 2.07.2018, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/uganda-scrap-social-
media-tax-curtailing-freedom-of-expression/ [odczyt: 3.07.2018]. 

73 Uganda liczy na wpływy wysokości nawet 400 mln dolarów. Zob. np. Brak 
wskazanego autora, Yoweri Museveni slaps taxes on social media users in 
Uganda, 2.04.2018, https://www.nation.co.ke/news/africa/Yoweri-Museveni-
slaps-taxes-on-social-media-users-in-Uganda/1066-4368002-
vpc3qkz/index.html [odczyt: 3.07.2018]. 

74 VPN to w tłumaczeniu „Prywatna sieć wirtualna”. Polega ona na zbudowaniu 
specjalnego zaszyfrowanego „kanału” internetowego do serwera znajdującego 
się np. w innym kraju. Dostawca Internetu wie, że dane są przesyłane, ale nie 
zna ich treści. 

75 Wpis opublikowany na oficjalnej stronie rządu Ugandy na Facebooku, 
2.07.2018, 

https://www.reuters.com/article/us-uganda-internet/uganda-levies-unpopular-social-media-tax-criticized-by-amnesty-idUSKBN1JS1SM
https://www.reuters.com/article/us-uganda-internet/uganda-levies-unpopular-social-media-tax-criticized-by-amnesty-idUSKBN1JS1SM
https://www.reuters.com/article/us-uganda-internet/uganda-levies-unpopular-social-media-tax-criticized-by-amnesty-idUSKBN1JS1SM
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/uganda-scrap-social-media-tax-curtailing-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/uganda-scrap-social-media-tax-curtailing-freedom-of-expression/
https://www.nation.co.ke/news/africa/Yoweri-Museveni-slaps-taxes-on-social-media-users-in-Uganda/1066-4368002-vpc3qkz/index.html
https://www.nation.co.ke/news/africa/Yoweri-Museveni-slaps-taxes-on-social-media-users-in-Uganda/1066-4368002-vpc3qkz/index.html
https://www.nation.co.ke/news/africa/Yoweri-Museveni-slaps-taxes-on-social-media-users-in-Uganda/1066-4368002-vpc3qkz/index.html
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Operatorzy sieci komórkowych blokują działanie aplikacji 
umożliwiających korzystanie z VPN. Poza tym zdaniem tego 
urzędnika koszty używania pełnowartościowego VPN mają być 
wyższe od nowowprowadzonego podatku. 

Przeciwnicy daniny protestują przeciwko podwójnemu 
opodatkowaniu – podlega mu już bowiem transfer danych. Sprzeciw 
wywołuje również to, że za pośrednictwo w zapłaceniu daniny 
operatorzy pobierają niewielką kwotę dodatkową (2 szylingi). 

Komentarz. Uganda ma drugą najmłodszą populację świata76. 
Zwiększa to znaczenie mediów społecznościowych w tym państwie. 
Uganda już w trakcie wyborów w 2011 r. i 2016 r. blokowała media 
społecznościowe77. Również wówczas deklarowaną przyczyną było 
powstrzymanie kłamstw rozprzestrzenianych w mediach 
społecznościowych, powstrzymanie aktów przemocy oraz 
konieczność utrzymania ciszy wyborczej. W 2016 r. w trakcie 
czterech dni blokady nawet 15% użytkowników Internetu miało 
ściągnąć w Ugandzie aplikacje, które umożliwiły im korzystanie  
z VPN78. 

Co istotne, ani w retoryce władz Ugandy, ani w komentarzach 
medialnych nie pojawia się motyw kolonializmu cyfrowego79 
budowanego przez dostawców mediów społecznościowych. 
Przedstawiciele tamtejszego rządu tylko sugerują, że Ugandzie należy 
się udział w zyskach internetowych gigantów. Opozycjoniści  
i obrońcy praw człowieka korzystają zaś z retoryki, w której media 
społecznościowe są narzędziami budowania społeczeństwa 

                                                                                                                            
https://www.facebook.com/ugandagovernment/posts/1466072406831467 
[odczyt: 3.07.2018]. 

76 Mediana wieku w 2017 r. wynosiła dla Ugandy 15,8 lat, a ponad 69% populacji 
było w wieku 0-24 lat, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ug.html [odczyt: 6.07.2018)].  

77 B. Duggan, Uganda shuts down social media; candidates arrested on election 
day, 19.02.2016, https://edition.cnn.com/2016/02/18/world/uganda-election-
social-media-shutdown/index.html [odczyt: 3.07.2018]. 

78 G.S. Phillips i G. Atuhaire, How Ugandans Overturned An Election Day Social 
Media Blackout, 24.02.2016, 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/nz7zv8/uganda-election-day-
social-media-blackout-backlash-mobile-payments [odczyt: 3.07.2018]. 

79 Zob. Zob. np.: komunikat opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 8 pt.: 
Darmowy Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się: potencjał 
cyfrowego kolonializmu, s. 12; analiza z „Biuletynu OSnWC” nr 16, Papua Nowa 
Gwinea planuje wyłączyć Facebooka na miesiąc w celach badawczych oraz  
w celu zwalczania cyberprzestępczości, s. 35-39. 

https://www.facebook.com/ugandagovernment/posts/1466072406831467
https://edition.cnn.com/2016/02/18/world/uganda-election-social-media-shutdown/index.html
https://edition.cnn.com/2016/02/18/world/uganda-election-social-media-shutdown/index.html
https://motherboard.vice.com/en_us/article/nz7zv8/uganda-election-day-social-media-blackout-backlash-mobile-payments
https://motherboard.vice.com/en_us/article/nz7zv8/uganda-election-day-social-media-blackout-backlash-mobile-payments
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obywatelskiego i korzystania z wolności wypowiedzi oraz wolności 
zgromadzeń. 

Uganda to kolejne państwo, którego działania wskazują,  
że zablokowanie mediów społecznościowych nie jest technicznie 
trudne. Można wprowadzić rozwiązania ograniczające do nich dostęp 
– istnieją nawet sposoby na ich opodatkowanie. Jednak należy się 
liczyć z oporem nie tylko użytkowników mediów społecznościowych, 
ale również organizacji międzynarodowych broniących praw 
człowieka.  

W próbach blokowania negatywnych konsekwencji działania mediów 
społecznościowych nie pomaga nawet zła opinia tego typu mediów 
wynikająca np. z rozpowszechniania za ich pomocą fake newsów, 
manipulacji procesem wyborczym czy szeroko nagłośnionych 
skandali z wyciekami danych osobowych. [JW/KP] 
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada 
ograniczenia dotyczące stosowania technologii 
edytowania genów (CRISPR) 

SYGNAŁ 

7 sierpnia 2018. 27 lipca br. sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej zadecydował, że rośliny  poddane działaniu technologii 
edytowania genów (takich jak CRISPR) powinny podlegać takim 
samym regulacjom, jak organizmy modyfikowane genetycznie 
(GMO)80. 

CRISPR (a dokładniej rzecz ujmując: CRISPR/Cas9) to przełomowa 
technologia pozwalająca na dokonywanie modyfikacji genetycznych 
różnych organizmów (roślin, zwierząt i ludzi)81. Przy tym edycja taka 
może mieć skutki zarówno dla organizmów bezpośrednio poddanych 
zabiegom, jak i dla ich potomstwa. 

UE ma dość restrykcyjne zasady dotyczące GMO i decyzja unijnego 
trybunału oznacza, że rozwój technologii CRISPR w państwach 
wspólnoty będzie ograniczony. Jest to szczególnie istotne  
w odniesieniu do rolnictwa i przemysłu agrochemicznego. Należy 
jednak zakładać, że tego rodzaju technologie edytowania genów 
będą rozwijane dość intensywnie poza Europą. Warto podkreślić,  
że w Stanach Zjednoczonych technologia CRISPR jest odróżniana od 
technologii służących do wytwarzania roślin GMO i jest poddana 
mniejszym restrykcjom. I w tym sensie mamy do czynienia raczej  
z tworzeniem, czy też powiększeniem „enklawy europejskiej” (jako 
przestrzeni wolnej od modyfikacji genetycznych), a nie ze 
spowolnieniem rozwoju tej technologii w wymiarze globalnym. 
[KP/MG] 

  

                                                      
80  K. Kupferschmidt, EU verdict on CRISPR crops dismays scientists, „Science” nr 

361 (6401), s. 435-436, DOI: 10.1126/science.361.6401.435 [odczyt: 
06.08.2018]. 

81  Technologia ta była już przedstawiona na łamach Biuletynu OSnWC, zob. 
Praktyczne wykorzystanie CRISPR/Cas9 – przełom w inżynierii genetycznej, 
„Biuletyn OSnWC” nr 3, s.17-18. 
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Technologie sieci 5G oraz ekspansja Internetu Rzeczy 
mogą generować zagrożenia zdrowotne 

SYGNAŁ 

22 lipca 2018. We wrześniu 2017 roku grupa 180 badaczy z 35 
krajów opublikowała protest przeciwko ekspansji technologii 
telekomunikacyjnej kolejnej generacji czyli tzw. sieci 5G. Autorzy 
dokumentu twierdzą, że kolejny krok w rozwoju bezprzewodowych 
sieci oraz komunikacji telefonii komórkowej, zwiększa bezwiedną 
ekspozycję populacji na szkodliwe, rakotwórcze promieniowanie 
związane z funkcjonowanie gęstej sieci nadajników. 

Badacze powołują się na wyniki ekspertyz agendy Światowej 
Organizacji Zdrowia ds. Badań nad Rakiem (The International Agency 
for Research on Cancer – IARC) oraz nawiązują do innych badań 
amerykańskich i międzynarodowych82.  

Jak podaje brytyjski dziennik „The Guardian”, w marcu br. 
zastrzeżenia ujawnione w proteście potwierdziły badania 
prowadzone przez National Toxicology Program (NTP) 
amerykańskiego Department of Health and Human Services. 
Dziennikarze zwracają uwagę na fakt przemilczenia przez agencje 
informacyjne ogłoszenia wyników badań NTP stwierdzających,  
że istnieją oczywiste dowody na związek między promieniowaniem 
telefonów komórkowych a wywoływaniem zmian nowotworowych83.  

Zdaniem brytyjskiej gazety brak dyskusji na ten temat jest efektem 
wieloletnich kampanii PR przemysłu telekomunikacyjnego oraz jego 
strategii finansowania badań, które zaprzeczają szkodliwości 
zdrowotnej telefonów komórkowych. 

Potencjał zagrożeń zdrowotnych związanych z siecią 5G musi być 
poważnie rozważony ze względu na kluczową rolę nowej generacji 
sieci w rozwoju Internetu Rzeczy. Przeciwnicy 5G podkreślają, że 
zwiększona ilość sprzętu domowego łącząca się z siecią, wzmaga 
stałą, 24-godzinną, bezwiedną ekspozycję na promieniowanie. 

                                                      
82 Scientists warn of potential serious health effects of 5G. 13.09.2017. 

https://drive.google.com/file/d/0B14R6QNkmaXuelFrNWRQcThNV0U/view 
[odczyt: 22.07.2018].  

83  M. Hertsgaard i M. Dowie, The inconvenient truth about cancer and mobile 
phones, „The Guardian”, 14.07.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/14/mobile-phones-
cancer-inconvenient-truths [odczyt: 22.07.2018]. 
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Funkcjonowanie Internetu Rzeczy wymagać będzie bowiem 
zbudowania gęstej sieci nowych anten i przekaźników  
w bezpośrednim sąsiedztwie domów84. [TJ/NH] 

  

                                                      
84 5G and the IOT: Scientific Overview of Human Health Risks, 

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-networks-iot-scientific-
overview-human-health-risks/  [odczyt: 22.07.2018]. 
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Podatność inteligentnych systemów irygacyjnych  
na atak  

SYGNAŁ 

12 sierpnia 2018. Badacze z Uniwersytetu Ben Guriona opublikowali 
wyniki badania85 dotyczącego podatności zarządzanych cyfrowo 
systemów nawadniających na atak hakerski. Systemy te reklamuje 
się jako „ekologiczny” sposób na oszczędzenie wody i czasu 
potrzebnego do ręcznego podlewania trawników, ogrodów, zieleni 
miejskiej, pól uprawnych i sadów. Kluczowe znaczenie ma fakt,  
że systemy te służą do zarządzania dystrybucją wody, która coraz 
częściej określana jest jako zasób o znaczeniu krytycznym. 

Autorzy przetestowali podatność na atak trzech różnych systemów 
tego typu (konkretniej były to urządzenia: RainMachine, BlueSpray  
i GreenIQ). Przy pomocy standardowych narzędzi hakerskich 
autorom badań udawało się zazwyczaj w mniej niż 15 minut ustalić 
rodzaj systemu irygacyjnego. Następnie budowali oni botnet, 
przejmowali kontrolę nad siecią urządzeń wchodzących w skład 
systemu nawadniającego. Jednym ze sposobów przejmowania 
kontroli nad urządzeniami było podszywanie się pod sygnały ze stacji 
pogodowej.  

Przy odpowiednio dużej liczbie przechwyconych systemów może to 
w konsekwencji doprowadzić do poważnego uszczuplenia, a nawet 
wyczerpania np. w ciągu jednej nocy zasobów wody na danym 
obszarze. Można też doprowadzić do podtopienia pól uprawnych  
i zniszczenia zbiorów. Zdaniem autorów badania podobnie groźny 
atak można przeprowadzić na inteligentne systemy zarządzania 
poborem energii elektrycznej lub ogrzewania. 

Komentarz. Opisywany przypadek to kolejny dowód na to, jak 
poważne są zagrożenia związane z ekspansją technologii Internetu 
Rzeczy. Tego typu przykłady wskazują, że należy rozważyć 
opracowanie szczególnej polityki informacyjnej oraz prawnych 
regulacji ograniczających możliwość używania zarządzanych cyfrowo 
i podłączonych do otwartych sieci urządzeń służących do dystrybucji 
zasobów krytycznych (wody, energii). [MG/JW] 

  

                                                      
85 B. Nassi i in., Piping Botnet – Turning Green Technology into a Water Disaster, 

6.08.2018, https://arxiv.org/abs/1808.02131v1 [odczyt: 10.08.2018].  

https://arxiv.org/abs/1808.02131v1
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Pentagon wprowadza listę zakazanych dostawców 
oprogramowania dla kontrahentów 

SYGNAŁ 

8 sierpnia 2018. Amerykański Departament Obrony pracuje nad listą 
„not-to-buy” czyli zakazanych dostawców oprogramowania dla 
kontrahentów. Ellen Lord, podsekretarz stanu ds. akwizycji, 
technologii i logistyki, poinformowała o szerokim programie 
uświadamiającym przemysł zbrojeniowy w zakresie dostawców 
oprogramowania. W czasie briefingu prasowego podała, że Pentagon 
przekaże listę podmiotów, których produkty nie powinny być 
używane z powodu powiązań z krajami określanymi mianem 
przeciwników, jak np. Rosja i Chiny. Wskazała także,  
że w komponowaniu listy biorą udział amerykańskie służby specjalne, 
a także iż często z powodu skomplikowanych struktur właścicielskich 
trudno określić powiązania danego podmiotu.  

Komentarz. Decyzja o stworzeniu i wprowadzeniu przedmiotowej 
listy jest elementem szerszego procesu uświadamiania zarówno 
sektora rządowego jak i przemysłowego w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego. W przeszłości zdarzały się przypadki kradzieży 
wrażliwych danych z serwerów firm pracujących dla Sił Zbrojnych 
USA, a wymiar kontrwywiadowczy w zakresie cybernetycznym staje 
się coraz bardziej istotny w procesie zamówień dla wojska.  

Rekomendacja. Właściwe instytucje państwa polskiego powinny 
stworzyć podobną listę dla podmiotów pozyskujących zamówienia 
publiczne we wrażliwych sektorach. [BP/KP] 
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Amerykański Kongres wspiera rozwój komputerów 
kwantowych  

SYGNAŁ 

7 sierpnia 2018. Giganci IT (m.in. Intel, IBM) oraz firmy specjalizujące 
się wyłącznie w komputerach kwantowych (D-Wave, IonQ) 
doprowadzili do przegłosowania 27 czerwca br. w amerykańskim 
Kongresie ustawy „National Quantum Initiative Act” wspierającej 
rozwój tej branży. Zadaniem ustawy jest wskazanie agencjom 
federalnym potrzeby inwestowania w komputery kwantowe w ciągu 
najbliższych 10 lat, w szczególności w obszarze kształcenia 
specjalistów86. Ustawa podkreśla rolę, jaką komputery kwantowe 
mogą odgrywać z perspektywy bezpieczeństwa państwa oraz 
rozwoju gospodarczego (zwłaszcza branż medycznych  
i finansowych)87.  

Kluczowym elementem ustawy jest podkreślenie konieczności 
wydatkowania środków publicznych na kształcenie specjalistów 
mogących podjąć pracę w obszarze rozwijania komputerów 
kwantowych. Ustawa rezerwuje 1,275 mld dol. dla łącznie trzech 
agencji federalnych na okres 2019-2023 i ma doprowadzić do 
koordynacji polityk rządowych względem nowej technologii (w tym 
celu ustawa powołuje specjalne instytucje), a także ma wspierać 
programy współpracy z biznesem i ośrodkami badawczymi88. 
Równolegle, 15 czerwca br. Pentagon ogłosił zwiększenie swojego 
programu rozwoju komputerów kwantowych o kwotę 20 mln dol. 

                                                      
86  S. Chen, Quantum Computing Will Create Jobs. But Which Ones? „The Wired”, 

8.06.2018, https://www.wired.com/story/national-quantum-initiative-
quantum-computing-jobs/ [odczyt: 7.08.2018]. 

87  L. Smith, National Quantum Initiative Act, 
https://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/document
s/NationalQuantumInitiativeActOnePager.pdf [odczyt: 7.08.2018].  

88  National Quantum Initiative Act, 26.06.2018, 
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/6227/text [odczyt: 
7.08.2018]. 

https://www.wired.com/story/national-quantum-initiative-quantum-computing-jobs/
https://www.wired.com/story/national-quantum-initiative-quantum-computing-jobs/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/6227/text
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(całość finansowania wynosi 800 mln dol.)89. Należy podkreślić, że 
Pentagon również zwraca uwagę na brak specjalistów w tej branży90. 

Zdaniem przedstawicieli wspomnianych firm dzięki ustawie 
powstaną sponsorowane przez rząd programy edukacyjne na 
uczelniach, co w dalszej perspektywie doprowadzi do uruchomienia 
kierunków studiów dedykowanych inżynierii kwantowej91. Ustawa 
oraz fakt wyasygnowania tak znacznej kwoty na wsparcie rozwoju 
komputerów kwantowych świadczą zarówno o ich znaczeniu dla 
bezpieczeństwa narodowego, jak i o tym, że perspektywa budowy  
i szerszego wdrożenia tych urządzeń w ciągu najbliższych kilku lat 
wydaje się bliska realizacji. [TJ/SB] 

 

 

                                                      
89 G. Popkin, Update: Quantum physics gets attention—and brighter funding 

prospects—in Congress, 27.06.2018, 
http://www.sciencemag.org/news/2018/06/updated-quantum-physics-gets-
attention-and-brighter-funding-prospects-congress [odczyt: 7.08.2018].  

90 S. Erwin, Pentagon sees quantum computing as key weapon for war in space, 
15.06.2018,  https://spacenews.com/pentagon-sees-quantum-computing-as-
key-weapon-for-war-in-space/ [odczyt: 7.08.2018]. 

91 S. Chen, Quantum Computing Will Create Jobs…, dzieł. cyt.  

http://www.sciencemag.org/news/2018/06/updated-quantum-physics-gets-attention-and-brighter-funding-prospects-congress
http://www.sciencemag.org/news/2018/06/updated-quantum-physics-gets-attention-and-brighter-funding-prospects-congress
https://spacenews.com/pentagon-sees-quantum-computing-as-key-weapon-for-war-in-space/
https://spacenews.com/pentagon-sees-quantum-computing-as-key-weapon-for-war-in-space/

