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Nowa klasa ataków cybernetycznych (MaDIoT) 
zagraża rozległymi awariami dostaw prądu 

KOMUNIKAT 

12 września 2018. W artykule, opublikowanym podczas konferencji 
nt. cyberbezpieczeństwa w Austin (USA) w dn. 15-17 sierpnia br., 
trzech badaczy z Uniwersytetu w Princeton opisało nową klasę 
ataków cybernetycznych, które zagrażają funkcjonowaniu sieci 
elektroenergetycznych1. Zagrożenie wynika z możliwości 
wykorzystania dużej liczby różnego typu energochłonnych urządzeń 
połączonych z Internetem (tzw. Internetu Rzeczy) do gwałtownego 
zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Przeprowadzone przez badaczy eksperymenty z użyciem 
zaawansowanych symulatorów po raz pierwszy wykazały, że atak 
może skutkować lokalną lub nawet rozległą terytorialnie awarią 
dostaw prądu. Z uwagi na swą rozproszoną naturę, ataki te są trudne 
do wykrycia. Łatwo też je powtarzać, gdyż nie wymagają one dobrej 
znajomości architektury sieci. Badacze wskazują, że atak może być 
wykorzystany nie tylko do niszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, 
ale także do ukrytego generowania wyższych kosztów po stronie 
operatora sieci (np. przez właściciela generatorów awaryjnych). 

Komentarz. Możliwość przejęcia kontroli nad siecią urządzeń 
domowych podłączonych do Internetu jest znana co najmniej od 
czasu ataku botneta Mirai w 2016 roku2. Liczba urządzeń (w tym 
energochłonnych – takich jak klimatyzatory, podgrzewacze wody, czy 
kuchenki), które wyposaża się w połączenie internetowe, stale 
rośnie; szacuje się, że obecnie jest ich na świecie ok. 11 mld sztuk3. 

                                                      
1 S. Soltan, P. Mittal, H. V. Poor, BlackIoT: IoT Botnet of High Wattage Devices 

Can Disrupt the Power Grid, „Proceedings of the 27th USENIX Security 
Symposium”, 15–17 sierpnia 2018, Baltimore (USA), 
https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/soltan 
[dostęp: 11.09.2018]. Badacze nazwali opisany przez siebie typ ataku MaDIoT, 
od ang. Manipulation of Demand via Internet of Things, tj. manipulacja 
zapotrzebowaniem poprzez wykorzystanie Internetu Rzeczy. W nazwie kryje się 
gra słów, gdyż można ją odczytać także jako „mad IoT”, tj. „szalony Internet 
Rzeczy”. 

2 Zob. Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu, Raport roczny z działalności 
CERT Polska, Warszawa 2016, https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf,  
s. 23-31. 

3 Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 
Percent From 2016, 7.02.2017, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/soltan
https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016
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Dotychczas koncentrowano się na związanych z podobnymi atakami 
zagrożeniach dla prywatności4. Coraz częściej podkreśla się jednak, 
że nadchodzi era, w której ataki cybernetyczne będą mieć poważne 
konsekwencje w postaci szkód fizycznych – zarówno dla 
infrastruktury5, jak i dla ludzkiego zdrowia i życia6. W cytowanym 
artykule przewidywane już wcześniej zagrożenie dla sieci zostało 
uprawdopodobnione; badacze wskazali też na realistyczny scenariusz 
takiego ataku7.  

Na szczególną uwagę polskiego odbiorcy zasługuje fakt, iż w artykule 
konsekwentnie wykorzystywany jest przykład Polski. To na danych 
o polskiej sieci elektroenergetycznej przeprowadzane są symulacje 
ataków. Jak twierdzą autorzy, wynika to z faktu, że polska sieć jest 
„jedną z największych i najbardziej szczegółowo opisanych, 
publicznie dostępnych sieci w świecie rzeczywistym. Według naszej 
wiedzy, nie ma żadnej innej rzeczywistej sieci elektroenergetycznej  
o tej skali, która byłaby dostępna do badań akademickich” (s. 22). 
Przykładowo, w wyniku jednej z symulacji, autorzy dowodzą,  
że „wzrost zapotrzebowania o zaledwie 1% w polskiej sieci podczas 
letniego szczytu w roku 2008 skutkuje kaskadowo 263 awariami linii 
oraz przeciążeniem 86% z nich. Taki atak wroga wymaga dostępu do 
ok. 210 tys. klimatyzatorów […]” (s. 16)8.  

                                                                                                                            
releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-
2017-up-31-percent-from-2016 [dostęp: 11.09.2018]. 

4 Zob. np. Wcześniejsze analizy OSnWC: Roboty-odkurzacze mapują domy 
użytkowników i rekonstruują ich styl życia, „Biuletyn OSnWC” nr 7, wrzesień 
2017,  Holenderskie smart ulice i smart cities mają zwiększyć bezpieczeństwo  
w miastach przez kształtowanie zachowań mieszkańców, „Biuletyn OSnWC”  
nr 13, marzec 2018.  

5 Zob. sygnał Podatność inteligentnych systemów irygacyjnych na atak, „Biuletyn 
OSnWC” nr 17, lipiec-sierpień 2018. 

6 Zob. S. Schneier, Click Here to Kill Everybody. Security and Survival in a Hyper-
connected World, 2018;  Przejmujący obraz konsekwencji dłuższego wyłączenia 
prądu na obszarze większości Europy przedstawia austriacki dziennikarz i pisarz 
Marc Elsberg w książce pt. Blackout: Najczarniejszy scenariusz z możliwych 
(2015).  

7 Autorzy artykułu dowodzą, że do wyłączenia generatorów wystarczy przejęcie 
ok. 90 tys. klimatyzatorów lub 18 tys. elektrycznych podgrzewaczy wody na 
danym obszarze; dz. cyt., s. 16. 

8 W oryginale: „For example, we show by simulations that an increase of only 1% 
in the demand in the Polish grid during the Summer 2008 peak, results in a 
cascading failure with 263 line failures and outage in 86% of the loads. Such an 
attack by the adversary requires access to about 210 thousand air conditioners 
which is 1.5% of the total number of households in Poland”. 
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Rekomendacja. Odpowiednie podmioty w Polsce powinny 
zweryfikować informacje o wyjątkowo dobrej dostępności publicznej 
danych o polskiej sieci elektroenergetycznej i oszacować 
konsekwencje tej sytuacji. Z jednej strony, dostępność danych  
o polskiej sieci umożliwia wykorzystanie wiedzy badaczy z całego 
świata do lepszego poznania ewentualnych podatności naszej sieci 
na ataki i do ich usunięcia. Z drugiej strony, te same dane mogą też 
wykorzystać potencjalni przeciwnicy naszego kraju – aktorzy 
państwowi lub hakerzy. [SB/TJ] 
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Rosja planuje ustawowy zakaz ujawniania przez 
żołnierzy informacji o ich służbie wojskowej  

KOMUNIKAT 

14 września 2018. Rząd Federacji rosyjskiej złożył 6 września br.  
w Dumie projekt ustawy9 zmieniającej „Ustawę o statusie 
żołnierzy”10. Celem noweli jest wprowadzenie zakazu ujawniania 
przez żołnierzy w mediach tradycyjnych i społecznościowych 
określonych typów informacji. Zabronione ma stać się publikowanie 
zdjęć, nagrań filmowych i innych danych – a szczególnie danych 
geolokalizacyjnych – które pozwoliłyby na ustalenie, że ktoś jest 
żołnierzem i gdzie stacjonuje. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że, jak dowodzą 
doświadczenia z Syrii i innych operacji armii rosyjskiej, „żołnierze są 
przedmiotem szczególnego zainteresowania służb specjalnych innych 
państw oraz organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych”11.   

Problem robienia sobie zdjęć i publikowania ich w Internecie wraz  
z danymi lokalizacyjnymi przez żołnierzy uczestniczących  
w operacjach bojowych i ćwiczeniach dotyka rosyjskie siły zbrojne od 
co najmniej 2014 roku12. Dotychczas próbowano wprowadzić w tej 
sprawie wytyczne dla członków sił zbrojnych i pracowników wojska 
oraz doprowadzić do stosowania jedynie starszych modeli telefonów 
– pozbawionych aparatów fotograficznych i modułu GPS13. 
Równolegle pojawiły się informacje, że niektórzy dowódcy jednostek 

                                                      
9 О внесении изменения в статью 271 Федерального закона „О статусе 

военнослужащих”, 6.09.2018, http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-
EAF5-4851-8925-43CB490C18FA [odczyt: 14.09.2018]. 

10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №22, ст. 2331; 
2008, №52, ст. 6235. 

11 О внесении изменения в статью 271 Федерального… (s. 1 uzasadnienia 
projektu). 

12 Zob. np. film dokumentalny Simona Ostrovsky’ego Selfie Soldiers: Russia Checks 
in to Ukraine, 16.06.2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=2zssIFN2mso&t= [odczyt:14.09.2018]; 
por. S. Gallagher, After many opsec fails, Russia seeks to ban soldier social 
media spoilers, 9.12.2018, https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-
many-opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/ [odczyt: 
14.09.2018]. 

13 Zob. sygnał opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 12 z lutego 2018 r.: 
Rosyjskie siły zbrojne zabraniają żołnierzom i pracownikom wojska używania 
smartfonów, s. 13.  

http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-EAF5-4851-8925-43CB490C18FA
http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-EAF5-4851-8925-43CB490C18FA
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-many-opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-many-opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/
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dosłownie przybijali do ścian telefony zabrane żołnierzom, którzy 
korzystali z nich w niedozwolonych strefach14.   

Komentarz:  Proponowana nowelizacja „Ustawy o statusie żołnierzy” 
to kolejna próba poradzenia sobie przez Rosję z efektami 
rozpowszechnienia się cyfrowych technologii uzależniających. Jak 
wskazaliśmy już kilkakrotnie w „Biuletynach OSnWC”, technologie te 
stają się poważnym problemem cywilizacyjnym. Będzie on dotyczył 
także kolejnych grup nie tylko rosyjskich poborowych. Należą oni do 
pokolenia, które ma trudności z funkcjonowaniem bez smartfonów  
i ciągłego podłączenia do Internetu. Podobny do rosyjskiego problem 
– dotykający m.in. państw NATO – dotyczy urządzeń  
i oprogramowania wykorzystywanego do monitorowania wysiłku 
fizycznego. Dzięki analizie zgromadzonych za pomocą tych urządzeń 
danych można odkryć m.in. tożsamość i miejsce stacjonowania oraz 
zamieszkania żołnierzy, pracowników tajnych służb i pracowników 
wojska. Działające w ten sposób aplikacje Strava i Polar zostały 
opisane w „Biuletynach OSnWC”15.   

Rekomendacja: Na podstawie rosyjskich doświadczeń ze 
smartfonami i danymi geolokalizacyjnymi oraz spraw aplikacji Strava 
i Polar warto zweryfikować – na poziomie MON oraz Sztabu 
Generalnego – istniejące procedury ochrony wrażliwych informacji. 
Nie chodzi przy tym o zasady ochrony informacji niejawnej. Celem 
analizy procedur powinno być ustalenie, jak traktowane są pozornie 
niewinne działania żołnierzy i pracowników wojska (np. robienie 
sobie i kolegom zdjęć w mundurach, stosowanie aplikacji 
monitorujących ćwiczenia fizyczne, noszenie przy sobie bez przerwy 
smartfonów). Można również rozważyć systematyczną, pogłębioną 
analizę działań żołnierzy wybranej jednostki w określonym czasie lub 
dużych ćwiczeń (takich jak Anakonda 18), żeby ustalić, czy  
w wypadku polskich sił zbrojnych problem ujawniania wrażliwych 
informacji w mediach społecznościowych jest tak poważny, jak  
w wypadku Rosji. [JW/KP] 

                                                      
14 Zob. np. M. Sheldon, #PutinAtWar: Burner Phones Are Back In, 27.02.2018, 

https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-
10c4dc368d7c [odczyt: 14.09.2018].   

15 Zob. komunikat Wyzwania dla bezpieczeństwa militarnego w erze cyfrowej, na 
przykładzie publicznych danych satelitarnych z aplikacji fitnessowej Strava 
opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 12 z lutego 2018 r. oraz komunikat 
opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 17 z lipca-sierpnia 2018 r. Polar Flow: 
kolejna aplikacja fitnessowa ujawniała zwyczaje oraz dane pracowników armii 
 i służb. 

https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-10c4dc368d7c
https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-10c4dc368d7c
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Kolejny przykład gry raportami na temat 
cyberataków: ujawnienie irańskiej operacji przez 
izraelską firmę  

SYGNAŁ 

18 września 2018. Działająca w branży cyberbezpieczeństwa 
izraelska firma Check Point ujawniła na początku września br. 
trwającą od co najmniej listopada 2016 roku irańską operację 
skierowaną przeciwko obywatelom Iranu16. Izraelczycy z Check Point 
nadali jej kryptonim „Udomowiony Kociak” (ang. Domestic Kitten).  

W ramach operacji przygotowane zostały specjalne strony 
internetowe, z których można było pobrać aplikacje na smartfony. 
Uruchomienie tych programów wiązało się z jednoczesnym 
zainstalowaniem spyware pozyskującego z telefonów wrażliwe 
informacje17. Fałszywe strony zawierały aplikacje do pobierania tapet 
poświęconych ISIS, wyświetlające informacje kurdyjskiej agencji 
prasowej i fałszywy komunikator udający Vidogram18. Zakażone 
zostały telefony 240 osób – 97% z nich to obywatele Iranu.  

Izraelczycy we fragmencie raportu, w którym szczegółowo omawiali 
sprawę, byli już ostrożniejsi w przypisywaniu odpowiedzialności za 
atak niż w samym streszczeniu raportu i jego tytule. Irańskie 
pochodzenie ataku miał uprawdopodabniać typ zbieranych 
informacji, rodzaj użytych aplikacji oraz infrastruktura wykorzystana 
do zorganizowania operacji.  

Komentarz: ujawnienie domniemanej irańskiej operacji przez 
izraelską firmę, która działa w sferze cyberbezpieczeństwa, to kolejny 
przykład na rolę takich firm w zakłócaniu i upublicznianiu tajnych 
cyberoperacji przeciwników. Jest to szeroko stosowana metoda;  
z ujawniania amerykańskich działań znane jest laboratorium 
badawcze firmy Kaspersky oskarżanej o powiązania z rosyjskimi 

                                                      
16 Brak wskazanego autorstwa, Domestic Kitten: An Iranian Surveillance 

Operation, 7.09.2018, https://research.checkpoint.com/domestic-kitten-an-
iranian-surveillance-operation/ [odczyt: 12.09.2018]. 

17 Zgodnie z raportem Check Point były to m.in.: lista kontaktów, rejestr 
wykonanych połączeń, sms-y, historia przeglądarki wraz z zakładkami, 
lokalizacja użytkownika, wykonane fotografie i nagrania dźwięków z otoczenia.  

18 Wersja rosyjskiego Telegramu do prowadzenia wideokonferencji i rozmów 
telefonicznych. 

https://research.checkpoint.com/domestic-kitten-an-iranian-surveillance-operation/
https://research.checkpoint.com/domestic-kitten-an-iranian-surveillance-operation/
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służbami specjalnymi19. Z kolei, to amerykańskie firmy jako pierwsze 
przypisywały Rosjanom atak na komitet wyborczy demokratów  
w trakcie kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku20. 

Trudno oszacować, jak poważny wpływ na politykę wewnętrzną 
Iranu będzie miało ujawnienie informacji o inwigilacji obywateli tego 
państwa. Uwagę zwraca jednak wykorzystanie fałszywego 
komunikatora w trakcie operacji. Może to zmniejszyć zaufanie 
Irańczyków do tej popularnej w ich kraju formy komunikacji21. 
[JW/BP] 

 

  

                                                      
19 Zob. sygnał Podejrzenie sabotowania amerykańskich cyberoperacji przez 

Kaspersky Lab, opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 13 z marca 2018 r. oraz 
analizę Kaspersky Lab – przegląd kontrowersji wokół działań 

 rosyjskiej korporacji, która ukazała się w „Biuletynie OSnWC” nr 15 z maja 2018. 
20 Zob. np.  Oddziaływanie botów w mediach społecznościowych na zachowania 

społeczne opublikowana w „Biuletynie OSnWC” nr 6 z lipca 2017 r. 
21 Bardzo popularny w Iranie Telegram został zablokowany w tym państwie  

w maju 2018 r. – P. Karasz, What Is Telegram, and Why Are Iran and Russia 
Trying to Ban It?, 2.05.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/05/02/world/europe/telegram-iran-
russia.html [odczyt: 12.09.2018].  

https://www.nytimes.com/2018/05/02/world/europe/telegram-iran-russia.html
https://www.nytimes.com/2018/05/02/world/europe/telegram-iran-russia.html
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IBM patentuje drony skanujące nastroje ludzi  
i dostarczające im napój z kofeiną 

SYGNAŁ 

1 września 2018. Firma IBM zgłosiła 7 sierpnia br. patent22 
technologii dostarczania przez drony napojów z kofeiną. Urządzenia 
mają obserwować zachowanie i mimikę ludzi, żeby wykryć określone 
stany emocjonalne – np. spadek zdolności poznawczych.  
W przypadku ich stwierdzenia – lub na życzenie danej osoby – dron 
dostarcza jej kawę lub inny napój energetyczny.    

 

Rysunek 1. Jeden ze schematów ilustrujących działanie opisywanej 
technologii, który załączono do wniosku patentowego23.        

Komentarz. Opisywane rozwiązanie nosi wyraźne znamiona tzw. 
technologii podwójnego zastosowania: 

1. Urządzenie można prawdopodobnie łatwo przeprogramować do 
wykrywania symptomów wielu innych stanów emocjonalnych,  

                                                      
22 United States Patent, Drone delivery of coffee based on a cognitive state of an 

individual, Patent #: US010040551, 7.08.2018, 
https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US2
0170174343A1.pdf [odczyt: 31.08.2018].        

23 Źródło: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US2
0170174343A1.pdf [odczyt: 31.08.2018]. 

https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US20170174343A1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US20170174343A1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US20170174343A1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/06/36/be/f17dabc2b81243/US20170174343A1.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

12 
 

np. apatii, zdenerwowania, paniki, podniecenia seksualnego. 
Mogłoby ono wtedy zostać użyte do wykrywania m.in. osób 
mających zamiary przestępcze lub znajdujących się w złym stanie 
psychicznym. Za możliwe należy także uznać wyposażenie urządzeń 
w funkcje biometryczne, np. rozpoznawania twarzy. Urządzenie takie 
zatem ma wyraźny potencjał wykorzystania w celach nadzorowania  
i kontroli zachowań dużych zbiorowości ludzi. 

2. Zamiast nalewania kawy urządzenie najpewniej można łatwo 
przystosować do rozpylania substancji psychoaktywnych, np. gazu 
obezwładniającego lub środków medycznych. [MG/JW] 
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Wykorzystanie bezdotykowych czujników do 
zdalnego monitorowania stanu zdrowia.  
Nowa technologia podwójnego zastosowania?  

KOMUNIKAT 

18 września 2018. Założony przez Dinę Katabi, profesor 
amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
startup Emerald Innovations proponuje nowoczesne rozwiązania na 
polu zdalnego monitorowania stanu zdrowia24. Polegają one na 
wykorzystaniu czujników działających podobnie do routerów Wi-Fi25. 
Wysyłane przez tego rodzaju urządzenia fale radiowe przenikają 
przez ściany i odbijają się od ciała człowieka.  

Emerald Innovations proponuje wykorzystanie czujników do analizy 
stanu organizmu: możliwe jest obserwowanie „oddychania, rytmu 
pracy serca, snu, sposobu chodzenia”26. Przykładowo, w wypadku 
analizy snu można zmierzyć przechodzenie przez badaną osobę 
pomiędzy jego różnymi fazami. W przeciwieństwie do badań 
klinicznych, tego rodzaju analizy mogą być prowadzone w warunkach 
domowych, bez podłączenia pacjenta do dużej ilości czujników, które 
przesyłają zebrane dane do analizującej je rozbudowanej aparatury.  

Urządzenia Emerald Innovations są testowane w ramach pilotażu  
w 200 domach, zarówno na osobach chorych, jaki i zdrowych.  
Z badań prowadzonych za ich pomocą korzystają kliniki i firmy 
farmaceutyczne, które próbują na przykład odkryć, czy i jak zmienia 
się aktywność osoby badanej po przyjęciu przez nią leków.  

Założycielka startupu wyjaśniła, że dane zbierane przez jej firmę są 
odpowiednio zabezpieczone. Samo rozpoczęcie badania nie jest 
możliwe bez wyrażenia zgody przez uczestniczącą w nim osobę. 
Zbierane dane mają być przesyłane tylko w formie zaszyfrowanej  
i wyłącznie do precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców. Co więcej, 
przed rozpoczęciem badania poddawana mu osoba musi wykonać 

                                                      
24 Strona startupu: https://www.emeraldinno.com/ [odczyt: 18.09.2018]. 
25 Zob. np. M. Zhao i in., Through-Wall Human Pose Estimation Using Radio 

Signals, 2018, „CVPR”, 
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Zhao_Through-
Wall_Human_Pose_CVPR_2018_paper.pdf [odczyt: 18.09.2018].  

26 R. Metz, Soon your doctor will be able to wirelessly track your health—even 
through walls, 12.09.2018, 
https://www.technologyreview.com/s/612055/dina-katabi-emerald-walls/ 
[odczyt: 18.09.2018]. 

https://www.emeraldinno.com/
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Zhao_Through-Wall_Human_Pose_CVPR_2018_paper.pdf
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Zhao_Through-Wall_Human_Pose_CVPR_2018_paper.pdf
https://www.technologyreview.com/s/612055/dina-katabi-emerald-walls/
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złożoną serię ruchów. Zabezpieczenia mają uniemożliwiać 
przechwytywanie danych i wykorzystanie ich przez osoby trzecie. 

Komentarz. Zabezpieczenia wbudowane w urządzenia Emerald 
Innovations chronią w istocie tylko przed niewielką częścią zagrożeń. 
Poważniejsze obawy powinna budzić możliwość wykorzystania 
rozwiązań proponowanych przez startup w roli techniki podwójnego 
zastosowania. Dzięki niej możliwy jest zaawansowany monitoring  
– łącznie z wykrywaniem, że ktoś ma wczesne objawy choroby, 
przyjmuje określone leki lub korzysta z używek. 

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia ma wiele zastosowań dla np. 
Służby Więziennej. Mogłaby ona połączyć obserwację więźniów 
prowadzoną dzięki odbijaniu fal radiowych z innymi, bardziej 
standardowymi metodami. Przykładowo, mogą one znaleźć 
zastosowanie w ciągłym i zautomatyzowanym nadzorowaniu cel 
więziennych (nie tylko więźniów z kategorią „N”). [JW/KP] 

 

  



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

15 
 

Współpracujące z chińskim wywiadem Huawei testuje 
w Polsce sieć 5G  

KOMUNIKAT 

17 września 2018. Orange Polska wraz z chińskim gigantem 
technologicznym Huawei przeprowadza w Gliwicach testy transmisji 
danych za pomocą technologii 5G27. Technologia ta pozwala na 
przesył danych nawet kilkunastokrotnie szybszy niż ma to miejsce  
w przypadku obecnie funkcjonującego standardu LTE. Huawei 
dostarcza nadajniki, a na początku przyszłego roku ma wprowadzić 
pierwszy smartfon obsługujący 5G. W całej Europie trwają 
intensywne prace nad implementacją technologii 5G i w wielu 
miejscach jest to robione we współpracy z Huawei.  

Zarówno Huawei jak i inny chiński gigant technologiczny ZTE,  
od dłuższego czasu są poddawane ograniczeniom przez władze 
państwowe, m.in. w USA. Jest to związane z poważnymi 
wątpliwościami dotyczącymi współpracy tych firm ze służbami 
specjalnymi Chińskiej Republiki Ludowej. W Australii zablokowano 
możliwość tworzenia 5G przez chińskie podmioty, powołując się na 
względy bezpieczeństwa i ustawowy obowiązek współpracy tego 
typu firm z chińskimi służbami specjalnymi28. W Wielkiej Brytanii 
powołane zostało specjalne Centrum Ewaluacji Bezpieczeństwa 
poświęcone działaniom Huawei (Huawei Cyber Security Evaluation 
Centre), które w niedawnym raporcie wskazało na nowe 
„niedociągnięcia w procesie inżynieryjnym Huawei, które tworzą 
ryzyka dla sieci komunikacyjnych”29. Wcześniej Narodowe Centrum 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego funkcjonujące pod nadzorem 
brytyjskiej służby specjalnej GCHQ poinformowało, że używanie 
chińskiego sprzętu w telekomunikacji „rodzi zagrożenia dla 

                                                      
27 Brak wskazanego autorstwa tekstu, Orange Polska i Huawei testują 5G. Po raz 

pierwszy w warunkach miejskich, 12.09.2018, 
https://biuroprasowe.orange.pl/informacje-prasowe/orange-polska-i-huawei-
testuja-5g-po-raz-pierwszy-w-warunkach-miejskich/ [odczyt: 30.09.2018]. 

28 A. Hobbs, Australia Bans China's Huawei, ZTE From Work on 5G Networks, 
„Bloomberg”,  23.08.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-
08-23/australia-toughens-stance-on-5g-phones-citing-foreign-influence 
[odczyt: 30.09.2018]. 

29 Cabinet Office and National security and intelligence, Huawei cyber security 
evaluation centre oversight board: annual report 2018, 19.07.2018,   
https://www.gov.uk/government/publications/huawei-cyber-security-
evaluation-centre-oversight-board-annual-report-2018 [odczyt: 30.09.2018]. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-23/australia-toughens-stance-on-5g-phones-citing-foreign-influence
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-23/australia-toughens-stance-on-5g-phones-citing-foreign-influence
https://www.gov.uk/government/publications/huawei-cyber-security-evaluation-centre-oversight-board-annual-report-2018
https://www.gov.uk/government/publications/huawei-cyber-security-evaluation-centre-oversight-board-annual-report-2018
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bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, których nie można 
załagodzić”30.  

We wcześniejszych informacjach OSnWC (zawartych w Biuletynach 
OSnWC31) informowaliśmy m.in. o wprowadzanych zakazach kupna  
i wykorzystywania technologii Huawei i ZTE przez podmioty 
administracji rządowej USA. Obserwowane od lat konsekwentne  
i asertywne działania USA, Wielkiej Brytanii i Australii w kontekście 
zagrożeń ze strony chińskich firm technologicznych należy postrzegać 
przez pryzmat faktu, iż państwa te wspólnie dysponują największymi 
zdolnościami w zakresie wywiadu technologicznego na świecie  
i posiadają pogłębione rozpoznanie chińskich zdolności w tym 
zakresie. [MGiKP] 

  

                                                      
30 Brak wskazanego autorstwa tekstu, ZTE: NCSC advice to select 

telecommunications operators with national security concerns, National Cyber 
Security Centre, 16.04.2018, https://www.ncsc.gov.uk/news/zte-ncsc-advice-
select-telecommunications-operators-national-security-concerns-0 [odczyt: 
30.09.2018]. 

31 Zob. sygnał pt. USA blokują ekspansję Huawei na amerykańskim rynku, 
„Biuletyn OSnWC” nr 11, styczeń 2018; sygnał Amerykański regulator 
telekomunikacyjny ostrzega przed chińskimi urządzeniami, „Biuletyn OSnWC” 
nr 13, marzec 2018.  

https://www.ncsc.gov.uk/news/zte-ncsc-advice-select-telecommunications-operators-national-security-concerns-0
https://www.ncsc.gov.uk/news/zte-ncsc-advice-select-telecommunications-operators-national-security-concerns-0
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Kaspersky Lab, firma podejrzewana o związki  
z rosyjskimi służbami, promuje w Polsce 
oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej nad 
dziećmi  

KOMUNIKAT 

26 sierpnia 2018. Firma Kaspersky Lab, uznawana przez służby 
amerykańskie za związaną z rosyjskimi tajnymi służbami32, prowadzi 
w Polsce akcję promocyjną oprogramowania Kaspersky Safe Kids33. 
Do wrześniowego numeru jednego z polskich miesięczników 
komputerowych dodany został kod aktywujący bezpłatnie 90-dniową 
pełną wersję tego oprogramowania34. Oficjalnie służy ono do 
kontrolowania aktywności dzieci w Internecie i sposobu korzystania 
przez nie z komputerów (w tym telefonów i tabletów), a także 
gromadzi dane o ich lokalizacji. 

Nieodpłatna wersja oprogramowania umożliwia rodzicom 
decydowanie, m.in. na jakie strony nie będzie wolno wchodzić 
dziecku, z jakich może korzystać aplikacji oraz kiedy może korzystać  
z telefonu lub innego urządzenia. 

Wersja płatna Kaspersky Safe Kids korzysta z GPS do ustalania 
lokalizacji dziecka i sprawdza jego aktywność w mediach 
społecznościowych. Rodzic może otrzymywać powiadomienia  

                                                      
32 Zostały one opisane w analizie Kaspersky Lab – przegląd kontrowersji wokół 

działań rosyjskiej korporacji opublikowanej w „Biuletynie OSnWC” nr 15 z maja 
2018. 

33 Kaspersky Safe Kids jest dostępne na rynku od początku 2015 r. (A. Drozhzhin, 
Four promising IT security trends of MWC 2015, 10.03.2015, 
https://www.kaspersky.com/blog/mwc2015-security/7904/ [odczyt: 
24.08.2018]). Oprogramowanie posiada wersję darmową oraz wersję premium. 
Polska cena rocznej pełnej subskrypcji oprogramowania to 59 złotych. 
Skorzystanie z kodu promocyjnego załączonego do „PC World” daje możliwość 
wykupienia rocznej subskrypcji z 30% bonifikatą (zob. regulamin akcji 
promocyjnej, https://akcja.kaspersky.pl/regulamin/regulamin_akcji-
_pcworld_safe_kids.pdf [odczyt: 24.08.2018]). 

34 Informacja na ten temat pojawiła się na okładce czasopisma „PC World” 
(9/2018), którego nakład wynosi 14 500 egzemplarzy. W dziale „Wirtualne 
DVD”, który opisuje oprogramowanie polecane przez miesięcznik i dostępne na 
jego witrynie internetowej, cała strona została poświęcona „Kaspersky Safe 
Kids” (H. Tur, Wirtualne DVD, „PC World” nr 9/2018, s. 94–97). Informacja  
o oprogramowaniu powtarza treści zawarte na opisującej je stronie 
korporacyjnej Kaspersky Lab (https://www.kaspersky.pl/safe-kids [odczyt: 
24.08.2018]). 

https://www.kaspersky.com/blog/mwc2015-security/7904/
https://akcja.kaspersky.pl/regulamin/regulamin_akcji-_pcworld_safe_kids.pdf
https://akcja.kaspersky.pl/regulamin/regulamin_akcji-_pcworld_safe_kids.pdf
https://www.kaspersky.pl/safe-kids
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i ostrzeżenia dotyczące podejrzanych czynności, które wykonują ich 
dzieci. Na urządzeniach z systemem Android możliwe jest również 
monitorowanie połączeń telefonicznych oraz sms-ów. 

W celu zebrania powyższych informacji, Kaspersky Safe Kids musi 
zdobyć dostęp do informacji o urządzeniu, odczytach z jego 
czujników oraz o użytkownikach i ich kontaktach35. Oprogramowanie 
ustala, jakie aplikacje działają na urządzeniu, odczytuje zakładki do 
ulubionych stron i historię odwiedzanych witryn, sprawdza do jakich 
kont zalogował się użytkownik, czyta listę jego kontaktów, sprawdza 
lokalizację GPS i połączenia z sieciami Wi-Fi, czyta wiadomości 
tekstowe i obrazkowe, odczytuje raport o nawiązanych połączeniach, 
przegląda zawartość pamięci, sprawdza status telefonu i jego 
identyfikator. 

Komentarz. Na zagrożenia związane z Kaspersky Lab wynikające  
z jego prawdopodobnej współpracy z rosyjskimi tajnymi służbami od 
dłuższego czasu zwracają uwagę Stany Zjednoczone. W grudniu 2017 
r. USA wprowadziły zakaz stosowania w instytucjach państwowych 
oprogramowania Kaspersky Lab36. Podobne decyzje podjęły np. 
Litwa37 i Holandia38. Parlament UE przyjął rezolucję, w której 
wskazana została konieczność zaprzestania korzystania  
z oprogramowania tej firmy39. 

Kaspersky Safe Kids to nie tylko produkt korporacji powszechnie 
podejrzewanej o bliskie związki z rosyjskimi tajnymi służbami.  
To także przykład na to, jak wiele informacji gotowi są udostępniać 
ludzie, aby zyskać poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad dziećmi.  

                                                      
35 Informacje na temat uprawnień na uzyskiwanych przez aplikację na urządzeniu, 

na którym została zainstalowana, opublikował sklep Google: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids&hl=pl 
[odczyt: 24.08.2018]. 

36 D. Volz, Trump signs into law U.S. government ban on Kaspersky Lab software, 
12.12.2017, https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-kaspersky/trump-
signs-into-law-u-s-government-ban-on-kaspersky-lab-software-
idUSKBN1E62V4 [odczyt: 24.08.2018]. 

37 AFP, Lithuania Bans Kaspersky Software as 'Potential' Threat, 21.12.2017, 
https://www.securityweek.com/lithuania-bans-kaspersky-software-potential-
threat [odczyt: 24.08.2018]. 

38 AFP, Dutch Govt Dropping Kaspersky Software Over Spying Fears, 15.05.2018, 
https://www.securityweek.com/dutch-govt-dropping-kaspersky-software-
over-spying-fears [odczyt: 24.08.2018]. 

39 E. Kovacs, European Parliament Votes to Ban Kaspersky Products, 14.06.2018, 
https://www.securityweek.com/european-parliament-votes-ban-kaspersky-
products [odczyt: 24.08.2018]. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids&hl=pl
https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-kaspersky/trump-signs-into-law-u-s-government-ban-on-kaspersky-lab-software-idUSKBN1E62V4
https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-kaspersky/trump-signs-into-law-u-s-government-ban-on-kaspersky-lab-software-idUSKBN1E62V4
https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-kaspersky/trump-signs-into-law-u-s-government-ban-on-kaspersky-lab-software-idUSKBN1E62V4
https://www.securityweek.com/lithuania-bans-kaspersky-software-potential-threat
https://www.securityweek.com/lithuania-bans-kaspersky-software-potential-threat
https://www.securityweek.com/dutch-govt-dropping-kaspersky-software-over-spying-fears
https://www.securityweek.com/dutch-govt-dropping-kaspersky-software-over-spying-fears
https://www.securityweek.com/european-parliament-votes-ban-kaspersky-products
https://www.securityweek.com/european-parliament-votes-ban-kaspersky-products
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W tym samym numerze miesięcznika komputerowego, który wziął 
udział w akcji promocyjnej Kaspersky Lab, opublikowano wyniki testu 
zegarków/alarmowych lokalizatorów GPS dla dzieci40 oraz opis 
aplikacji do kontrolowania sposobu, w jaki dzieci korzystają ze 
smartfonów i tabletów41. 

Dostęp do danych lokalizacji dziecka pozwala na ustalenie jego 
adresu, a także odtworzenie rutyny życia całej rodziny (np. listę 
kontaktów, często odwiedzanych miejsc, rozkładu zajęć, godzin 
obecności w domu itp.). W przypadku niektórych kategorii osób  
(np. wysokich funkcjonariuszy państwowych), znajomość lokalizacji 
dziecka – zwłaszcza w rękach firmy powiązanej z rosyjskimi służbami 
– może potęgować istniejące już zagrożenia bezpieczeństwa  
(np. ułatwiać porwanie). Wiedza o odwiedzanych przez dziecko 
stronach internetowych to także punkt wyjścia do ewentualnych 
późniejszych (nawet o dekady) prób werbunku, zastraszenia czy 
manipulacji. 

Rekomendacje: 

1. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych powinno rozważyć 
zlecenie służbom analizy zagrożeń związanych z Kaspersky 
Safe Kids i innymi podobnymi aplikacjami. 

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno rozważyć 
możliwość zalecenia placówkom edukacyjnym 
powstrzymania się od zakupu jakiegokolwiek 
oprogramowania firmy Kaspersky Lab. Posiadane subskrypcje 
nie powinny być przedłużane.  

3. Urząd Ochrony Danych Osobowych powinien rozważyć 
zweryfikowanie, czy działanie aplikacji i urządzeń śledzących 
aktywność dzieci nie łamie przepisów polskich i unijnych.  

4. Rzecznik Praw Dziecka powinien rozważyć zlecenie podobnej 
analizy, żeby ustalić, czy stosowanie aplikacji tego typu nie 
powinno zostać dodatkowo uregulowane w celu pełniejszej 
ochrony praw dziecka. 
 
Długofalowo, należy także przyjąć następujące rozwiązanie 
systemowe:  

                                                      
40 P. Opulski, TEST. Lokalizator GPS dla dziecka, „PC World” nr 9/2018, s. 46–51. 
41 P. Opulski, Kontrola rodzicielska w Androidzie, „PC World” nr 9/2018, s. 52–55. 

Tekst został opatrzony zajmującym pół strony komentarzem pracownika 
polskiego oddziału Kaspersky Lab. Pod artykułem znalazła się zajmująca 
również pół strony reklama „Kaspersky Safe Kids”. 
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5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna rozważyć 

publikowanie ostrzeżeń przed zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa obywateli na swojej stronie internetowej  
(np. na wzór służb niemieckich42). Jeden z takich 
komunikatów powinien zawierać adresowane do rodziców 
ostrzeżenie przed oprogramowaniem firmy Kaspersky Lab,  
w tym Kaspersky Safe Kids. [JWiSB/MGiKP] 
 
 
 

    

 

 

 

  

                                                      
42 Zob. komunikat Niemiecki regulator zakazuje sprzedaży smartfonów, które 

posiadają funkcję szpiegowania dzieci, który ukazał się „Biuletynie OSnWC”  
nr 10 z grudnia 2017. 
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Pracownicy Google protestują przeciwko planom 
ponownego wejścia spółki na chiński rynek  
z ocenzurowaną wersją wyszukiwarki 

KOMUNIKAT 

4 września 2018. Amerykański portal internetowy „The Intercept” 
specjalizujący się w publikowaniu przecieków, ujawnił 1 sierpnia br., 
w oparciu o informacje otrzymane z anonimowego źródła, że Google 
planuje ponowne uruchomienie w Chinach swojej wyszukiwarki 
internetowej43. Ma ona cenzurować treści zgodnie z zaleceniami 
lokalnych władz. Zgodnie z informacjami wspomnianego portalu  
w grudniu 2017 r. doszło do spotkania szefa Google „z wysokimi 
rangą urzędnikami chińskimi”, po którym prace nad ocenzurowaną 
wersją wyszukiwarki znacznie przyspieszyły44.   

W dniu 16 sierpnia br. anglojęzyczne media szeroko nagłośniły 
protest pracowników Google przeciwko wyżej opisanym planom 
kierownictwa spółki45. Ujawniony w mediach list osób 
sprzeciwiających się tej współpracy podpisało 1 400 osób46. Żądały 
one m.in. zapewnienia im udziału („miejsca przy stole” dla 
szeregowych pracowników) w ocenie etycznej nowych produktów  
i porozumień międzynarodowych Google. Kierownictwo spółki  
w trakcie spotkania z pracownikami podkreśliło, że powrót do Chin 
jest wciąż odległy i na ten temat prowadzone są dopiero wstępne 
rozważania47. 

                                                      
43 R. Gallagher, Google Plans to Launch Censored Search Engine in China, Leaked 

Documents Reveal, 1.08.2018, https://theintercept.com/2018/08/01/google-
china-search-engine-censorship/ [odczyt: 31.08.2018]. 

44 Tamże.  
45 Zob. np. szeroko cytowany i powielany artykuł „New York Times”: K. Conger  

i D. Wakabayashi, Google Employees Protest Secret Work on Censored Search 
Engine for China, 16.08.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/08/16/technology/google-employees-protest-
search-censored-china.html [odczyt: 31.08.2018]. 

46 R. Gallagher, Google Staff Tell Bosses China Censorship is ‘Moral And Ethical’ 
Crisis, 16.08.2018, https://theintercept.com/2018/08/16/google-china-crisis-
staff-dragonfly/ [odczyt: 31.08.2018]. 

47 G. Sandoval, A tense internal meeting between Google CEO Sundar Pichai and 
employees went sideways as execs addressed rumors about the company’s 
China plans, 16.08.2018, https://www.businessinsider.com/google-ceo-sundar-
pichai-on-censored-search-in-china-2018-8?IR=T [odczyt: 31.08.2018]. 

https://theintercept.com/2018/08/01/google-china-search-engine-censorship/
https://theintercept.com/2018/08/01/google-china-search-engine-censorship/
https://www.nytimes.com/2018/08/16/technology/google-employees-protest-search-censored-china.html
https://www.nytimes.com/2018/08/16/technology/google-employees-protest-search-censored-china.html
https://theintercept.com/2018/08/16/google-china-crisis-staff-dragonfly/
https://theintercept.com/2018/08/16/google-china-crisis-staff-dragonfly/
https://www.businessinsider.com/google-ceo-sundar-pichai-on-censored-search-in-china-2018-8?IR=T
https://www.businessinsider.com/google-ceo-sundar-pichai-on-censored-search-in-china-2018-8?IR=T
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W latach 2006–2010 Google prowadził w Chinach witrynę google.cn, 
która cenzurowała treści zgodnie z żądaniami chińskich władz48. 
Wywoływało to protesty organizacji broniących praw człowieka, 
doprowadziło do przesłuchań przed amerykańskim Kongresem  
i chwilowego spadku wartości akcji spółki49.  

Dopiero w 2010 r. Google w wyniku trwającego trzy miesiące 
konfliktu z władzami Chin50 przestał oferować swoje usługi w tym 
państwie51. Zdaniem części analityków, rezygnacja z walki o chiński 
rynek wynikała nie tyle z wątpliwości etycznych, co raczej  
z przegrania rywalizacji z lokalną konkurencją – wyszukiwarką 
Baidu52. Jednocześnie, pomimo że wyszukiwarka Google przestała 
działać w Chinach, to jej inny kluczowy produkt – system Google 

                                                      
48 Wired Staff, Google Spells Censorship in China, 24.01.2006, 

https://www.wired.com/2006/01/google-spells-censorship-in-china/ [odczyt: 
31.08.2018]. 

49 J. Watts, Backlash as Google shores up great firewall of China, 25.01.2006, 
https://www.theguardian.com/technology/2006/jan/25/news.citynews 
[odczyt: 31.08.2018], C. Thompson, 2006, Google's China Problem (and China's 
Google Problem), 23.04.2006, 
https://www.nytimes.com/2006/04/23/magazine/23google.html [odczyt: 
31.08.2018], Przesłuchanie przed Komisją ds. Stosunków Międzynarodowych 
Izby Reprezentantów, Internet in China, 15.02.2006, https://www.c-
span.org/video/?191220-1/internet-china [odczyt: 31.08.2018]. 

50 Konflikt oficjalnie zaczął się od ataków hakerskich na infrastrukturę Google 
przeprowadzonych, zdaniem tej spółki, przez Chiny. W odpowiedzi na atak, 
Google zaczęło przekierowywać chińskich użytkowników na swoją hongkońską 
witrynę. Łączyło się to z wyłączeniem filtrów cenzurujących treści.  
W odpowiedzi Chiny zablokowały dostęp do Google dla użytkowników z tego 
kraju. Zob. D. Drummond, A new approach to China, 12.01.2010, wpis 
opublikowany na Oficjalnym blogu Google, 
https://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html 
[odczyt: 31.08.2018], D. Drummond, A new approach to China: an update,  
22.03.2010, wpis opublikowany na Oficjalnym Blogu Google, 
https://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-
update.html [odczyt: 31.08.2018]. 

51 B. Johnson, China response 'took Google by surprise', 23.03.2010, 
https://www.theguardian.com/technology/2010/mar/23/google-china [odczyt: 
31.08.2018], M. Helft i D. Barboza, Google Shuts China Site in Dispute Over 
Censorship, 23.03.2010,  
https://www.nytimes.com/2010/03/23/technology/23google.html [odczyt: 
31.08.2018].   

52 R. Fannin, Why Google Is Quitting China, 15.01.2010, 
https://www.forbes.com/2010/01/15/baidu-china-search-intelligent-
technology-google.html [odczyt: 31.08.2018]. 

https://www.wired.com/2006/01/google-spells-censorship-in-china/
https://www.theguardian.com/technology/2006/jan/25/news.citynews
https://www.nytimes.com/2006/04/23/magazine/23google.html
https://www.c-span.org/video/?191220-1/internet-china
https://www.c-span.org/video/?191220-1/internet-china
https://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html
https://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html
https://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html
https://www.theguardian.com/technology/2010/mar/23/google-china
https://www.nytimes.com/2010/03/23/technology/23google.html
https://www.forbes.com/2010/01/15/baidu-china-search-intelligent-technology-google.html
https://www.forbes.com/2010/01/15/baidu-china-search-intelligent-technology-google.html
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Analytics, który analizuje aktywność użytkowników stron 
internetowych – był cały czas dostępny w tym państwie53.  

Komentarz: Protesty przeciwko powrotowi Google do Chin to kolejny 
konflikt pomiędzy kierownictwem Google a pracownikami spółki, 
który dotyczy kwestii etycznych. W kwietniu pracownicy wystąpili 
przeciwko współpracy Google z Pentagonem w ramach projektu 
Maven54. Jego celem jest wykorzystanie algorytmów rozpoznawania 
obiektów na zdjęciach do analizowania fotografii i filmów 
wykonanych w trakcie rozpoznania z powietrza. Pracownicy Google 
ogłosili, że nie chcą uczestniczyć w udoskonalaniu „dronów-
zabójców”55. W wyniku protestów kierownictwo spółki nie 
przedłużyło kontraktu z Pentagonem56.  

Wejście na chiński rynek, który ma największą populację internautów 
na świecie (około 800 milionów57), to oczywiście wielka szansa dla 
gigantów technologicznych. W tej sytuacji niezgodne z interesem 
finansowym spółki ugięcie się przez kierownictwo Google pod presją 
pracowników może sygnalizować wyłonienie się istotnego trendu. 
Jego ważnym wymiarem jest to, że amerykańskie spółki internetowe 
w swojej działalności muszą zwracać uwagę na poglądy etyczne 
własnych pracowników.  

                                                      
53 M. Repnikova i T. Libert, Google is returning to China? It never really left, 

21.09.2015, https://www.theguardian.com/technology/2015/sep/21/google-
is-returning-to-china-it-never-really-left [odczyt: 31.08.2018]. 

54 Ch. Pellerin, Project Maven to Deploy Computer Algorithms to War Zone by 
Year’s End, Informacja opublikowana przez służby prasowe Departamentu 
Obrony USA, 21.07.2017,  
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-maven-to-
deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/ [odczyt: 31.08.2018]. 
Por. komunikat opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 16 Google deklaruje 
stosowanie standardów etycznych w obszarze badań nad sztuczną inteligencją.  

55 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]. 

56 P. Dave i H. Somerville, UPDATE 1-Google to scrub U.S. military deal protested 
by employees – source, 2.06.2018, https://www.reuters.com/article/alphabet-
defense/update-1-google-to-scrub-u-s-military-deal-protested-by-employees-
source-idUSL2N1T320P [odczyt: 31.08.2018]. 

57 Zgodnie z chińskimi danymi opublikowanymi w styczniu 2018 roku w Chinach 
było wówczas 772 miliony użytkowników Internetu – zob. M. Borak, Chinese 
internet users grow to 772 million, 31.01.2018, 
https://technode.com/2018/01/31/chinese-internet-users-772-million/ 
[odczyt: 4.09.2018]. 

https://www.theguardian.com/technology/2015/sep/21/google-is-returning-to-china-it-never-really-left
https://www.theguardian.com/technology/2015/sep/21/google-is-returning-to-china-it-never-really-left
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-maven-to-deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1254719/project-maven-to-deploy-computer-algorithms-to-war-zone-by-years-end/
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
https://www.reuters.com/article/alphabet-defense/update-1-google-to-scrub-u-s-military-deal-protested-by-employees-source-idUSL2N1T320P
https://www.reuters.com/article/alphabet-defense/update-1-google-to-scrub-u-s-military-deal-protested-by-employees-source-idUSL2N1T320P
https://www.reuters.com/article/alphabet-defense/update-1-google-to-scrub-u-s-military-deal-protested-by-employees-source-idUSL2N1T320P
https://technode.com/2018/01/31/chinese-internet-users-772-million/
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Dla państw, które nawiązują kontakty z amerykańskimi gigantami 
technologicznymi, zagrożeniem jest gotowość pracowników tych 
firm do informowania mediów o takich rozmowach. Przykładowo, 
można się obawiać, że z Google lub Facebooka wyciekną prośby 
dotyczące blokowania przez te spółki określonych treści58.  
Taka sytuacja jest prawdopodobna, pomimo że obie te spółki 
zwalczają przecieki informacji ze strony swoich pracowników za 
pomocą radykalnych metod59.   

Rekomendacje: W kontaktach – nawet roboczych – z amerykańskimi 
gigantami technologicznymi (Facebook, Google, Apple, Amazon i in.) 
warto brać pod uwagę to, że ich pracownicy traktują przecieki do 
mediów jako narzędzie prawomocnego wpływania na działalność 
spółki. Ujawnione w ten sposób mogą zostać m.in. wnioski  
o udzielenie zagranicznej pomocy prawnej. [JW/SB] 

 

  

                                                      
58 W przeszłości wyciekły dokumenty nt. zasad oceniania treści przez 

moderatorów Facebooka: zob. J. Angwin i H. Grassegger, Facebook’s Secret 
Censorship Rules Protect White Men From Hate Speech But Not Black Children, 
28.06.2017, https://www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-
censorship-internal-documents-algorithms [odczyt: 4.09.2018]. 

59 Zob. np. O. Solon, 'They'll squash you like a bug': how Silicon Valley keeps a lid 
on leakers, 16.03.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/16/silicon-valley-
internal-work-spying-surveillance-leakers [odczyt: 4.09.2018]. 

https://www.propublica.org/people/julia-angwin
https://www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-censorship-internal-documents-algorithms
https://www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-censorship-internal-documents-algorithms
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/16/silicon-valley-internal-work-spying-surveillance-leakers
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/16/silicon-valley-internal-work-spying-surveillance-leakers
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Facebook wykorzystuje do profilowania reklam dane 
użytkowników, które zostały podane wyłącznie na 
potrzeby zabezpieczeń  

SYGNAŁ 

28 września 2018. Jeden z amerykańskich portali technologicznych, 
we współpracy z badaczami z zakresu cyberbezpieczeństwa, odkrył 
kolejną naruszającą prywatność użytkowników praktykę 
Facebooka60. Polega ona na wysyłaniu spersonalizowanych reklam 
tym użytkownikom, którzy podali swoje numery telefonów w celu 
dodatkowego zabezpieczenia swojego konta.   

Tego typu weryfikacja polega na wysłaniu użytkownikowi po próbie 
zalogowania się przez niego na nowym urządzeniu lub po usunięciu 
plików „ciasteczek” z używanego wcześniej urządzenia SMS-a na 
wskazany wcześniej numer telefonu. Dopiero użycie w trakcie 
logowania, oprócz hasła, otrzymanego w SMS-ie kodu umożliwia 
zalogowanie się na danym urządzeniu. W opisach służącej do tego 
procedury 2FA (weryfikacja dwuczynnikowa) nie znalazła się 
informacja o jej wykorzystaniu w celach reklamowych. 

Jeszcze w lutym br. Facebook przepraszał za rzekomo przypadkowe 
wysyłanie powiadomień niezwiązanych z bezpieczeństwem na 
numery telefonów związanych z weryfikacją dwuczynnikową61.  
Co więcej, nawet usunięcie aplikacji Facebooka z telefonu nie 
blokowało powiadomień od spółki. Z jej strony padła wówczas 
obietnica usunięcia błędu polegającego na wykorzystywaniu 
numerów użytych do 2FA w celu wysyłania powiadomień. Nie 
wyjaśniono wówczas, że numery telefoniczne wykorzystywane do 
weryfikacji dwuczynnikowej są rutynowo włączane do bazy danych 
wspomagającej system reklamowy. 

Dopiero w maju br. Facebook wprowadził alternatywne wobec 
podawania numeru telefonu techniki umożliwiające weryfikację 

                                                      
60 K. Hill, Facebook Is Giving Advertisers Access to Your Shadow Contact 

Information, 26.09.2018, https://gizmodo.com/facebook-is-giving-advertisers-
access-to-your-shadow-co-1828476051 [odczyt: 28.09.2018]. 

61 A. Samos, Fixing SMS notifications for those using two-factor authentication, 
16.02.2018, https://www.facebook.com/notes/facebook-security/fixing-sms-
notifications-for-those-using-two-factor-authentication/10155124741945766/ 
[odczyt: 28.09.2018]. 

https://gizmodo.com/facebook-is-giving-advertisers-access-to-your-shadow-co-1828476051
https://gizmodo.com/facebook-is-giving-advertisers-access-to-your-shadow-co-1828476051
https://www.facebook.com/notes/facebook-security/fixing-sms-notifications-for-those-using-two-factor-authentication/10155124741945766/
https://www.facebook.com/notes/facebook-security/fixing-sms-notifications-for-those-using-two-factor-authentication/10155124741945766/
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dwuczynnikową62. Każdy, kto zabezpieczył swoje konto przez 2FA 
przed tą datą, musiał jednak podać numer telefonu, do którego miał 
stały dostęp.  

Stosowanie danych związanych z weryfikacją dwuczynnikową do 
opracowywania spersonalizowanych reklam świadczy między innymi, 
że związane z 2FA numery telefonów nie są traktowane przez 
Facebook jako specjalny typ danych, który wymaga nadzwyczajnych 
środków zabezpieczających. [JW/KP] 

  

                                                      
62 S. Dickens, Two-factor authentication for Facebook now easier to set up, 

23.05.2018, https://www.facebook.com/notes/facebook-security/two-factor-
authentication-for-facebook-now-easier-to-set-up/10155341377090766/ 
[odczyt: 28.09.2018]. 

https://www.facebook.com/notes/facebook-security/two-factor-authentication-for-facebook-now-easier-to-set-up/10155341377090766/
https://www.facebook.com/notes/facebook-security/two-factor-authentication-for-facebook-now-easier-to-set-up/10155341377090766/
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Władze Singapuru subsydiują technologiczną 
ewolucję branży ochrony 

SYGNAŁ 

17 września 2018. W lipcu br. rząd Singapuru ogłosił kolejny program 
wspierający stosowanie nowoczesnych technologii63. Security 
Industry Digital Plan jest dedykowany branży ochrony i polega na 
subsydiowaniu firm tego sektora w zakresie zakupu nowych, 
cyfrowych rozwiązań. 

Granty do wysokości 30 000 USD rocznie mogą w ramach programu 
otrzymać firmy, które zdecydują się na stosowanie technologicznych 
rozwiązań pozwalających zredukować liczbę zatrudnionych osób. 
Mowa tu głównie o cyfrowych systemach zarządzających wejściami 
do budynków, smartfonach dostosowanych do potrzeb służb 
patrolowych oraz kamerach podłączonych do programów 
analizujących obraz i dźwięk.  

Obecnie w Singapurze z grona 240 agencji z branży ochrony 
(zrzeszających ok. 600 firm) tylko 30% używa przynajmniej jednego 
nowoczesnego rozwiązania. Program dąży do podwojenia w ciągu 
dwóch lat liczby firm używających technologii cyfrowych64.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Singapuru wprowadzając 
Security Industry Digital Plan chce, aby firmy ochroniarskie przeszły  
z obecnego modelu funkcjonowania opartego na licznej sile roboczej, 
w stronę najnowszych rozwiązań cyfrowych – także tych z zakresu 
robotyki. Celem programu jest także wypracowanie z czasem 
jednolitych standardów monitoringu w Singapurze, które pozwolą na 
sprawne wykrywanie zagrożeń i skoordynowane reagowanie na nie.  

Proponowany program subsydiów jest reakcją na boom budowlany 
w Singapurze i wzrastający wraz z nim popyt na usługi ochroniarskie 
(w Singapurze obecnie pracuje ok. 47 000 pracowników ochrony  
i uważa się ich za ważny element bezpieczeństwa publicznego).  
Rząd chce, aby sektor był w stanie realizować swoje zadania 

                                                      
63 O singapurskim rządowym programie Smart Nation pisaliśmy w sygnale Lampy 

z technologią rozpoznawania rysów twarzy – kolejny krok w stronę 
singapurskiego Smart Nation, który ukazał się w „Biuletynie OSnWC” nr 14  
z kwietnia 2018.  

64 N. M. Mei, Step-by-step plan to get security firms to use technology, „The 
Straits Times”, 19.07.2018, https://www.straitstimes.com/singapore/step-by-
step-plan-to-get-security-firms-to-use-technology [odczyt: 16.09.2018].  

https://www.straitstimes.com/singapore/step-by-step-plan-to-get-security-firms-to-use-technology
https://www.straitstimes.com/singapore/step-by-step-plan-to-get-security-firms-to-use-technology
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zatrudniając mniej, ale za to lepiej wykwalifikowanych pracowników, 
wspartych przez nowe technologie. Dlatego równolegle na dwóch 
uczelniach uruchomiono ze wsparciem rządowym studia 
dedykowane nowoczesnej branży bezpieczeństwa i ochrony65.  
[TJ/JW] 

 

 

 

  

                                                      
65 J. Lin, Tech reinforcement for security sector, 20.07.2018,  

https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-
central/2018/3/tech-reinforcement-for-security-sector [odczyt: 15.09.2018].  

  

https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2018/3/tech-reinforcement-for-security-sector
https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2018/3/tech-reinforcement-for-security-sector
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Poczdam uruchamia pierwszy na świecie 
autonomiczny tramwaj  

KOMUNIKAT 

23 września 2018. Niemiecki koncern Siemens uruchomił  
w Poczdamie pierwszy na świecie autonomiczny tramwaj. Pokazowy 
kurs przez miasto odbył się 21 września br. Zdaniem konstruktorów 
pojazdu dzięki zastosowaniu licznych radarów i kamer potrafi on 
zareagować na zdarzenia drogowe szybciej niż człowiek motorniczy. 
Pierwszy kurs nowego tramwaju przebiegał przez gęsto zamieszkane 
osiedla Poczdamu, z licznymi przejściami dla pieszych  
i skrzyżowaniami z drogami. Na pokładzie był motorniczy, który miał 
możliwość zaingerowania w bieg pojazdu66. Rola motorniczego 
sprowadzała się jednak ostatecznie do biernego obserwowania 
przebiegu kursu. 

W fazie testów autonomiczne tramwaje Siemensa przejeżdżały 
ponad 450 razy przez wyznaczone trasy w Poczdamie, a ich 
oprogramowanie korzystało w interakcjach z pieszymi i innymi 
pojazdami z systemu maszynowego uczenia się. Inżynierowie 
koncernu podkreślają, że w przeciwieństwie do samochodów, 
stabilność trasy tramwaju jest większa, co daje lepsze możliwości na 
faktyczne wyeliminowanie czynnika ludzkiego z prowadzenia 
pojazdu. Jednym z kluczowych problemów jest kwestia gwałtowności 
hamowania. Doświadczony motorniczy potrafi rozróżnić sytuacje  
w ruchu drogowym i dostosować siłę hamowania lub spowalniania. 
Konstruktorzy tramwaju obawiają się, że zbyt „ostrożny” tramwaj 
będzie zbyt często ostro hamował lub zwalniał przyczyniając się do 
opóźnień w trasie. Z kolei obniżony próg ostrożności może 
owocować poważnymi wypadkami lub katastrofami67.   

Tramwaj Siemensa jest pozytywnie oceniany przez branżę 
komunikacyjną i jest także bacznie obserwowany przez inne 
europejskie miasta oraz sieci kolejowe w USA, gdzie wypadki  
z ostatnich lat, w których zawiódł czynnik ludzki, inspirują 

                                                      
66 K. Connolly, Germany launches world's first autonomous tram in Potsdam, 

23.09.2018, „The Guardian”, 
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/23/potsdam-inside-the-
worlds-first-autonomous-tram [odczyt: 23.09.2018]. 

67 J. Stewart, Germany's Self-Driving Streetcar Puts Autonomous Tech on Track, 
21.09.2018, „The Wired”,  https://www.wired.com/story/siemens-potsdam-
self-driving-street-car-tram/ [odczyt: 23.09.2018]. 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/23/potsdam-inside-the-worlds-first-autonomous-tram
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/23/potsdam-inside-the-worlds-first-autonomous-tram
https://www.wired.com/story/siemens-potsdam-self-driving-street-car-tram/
https://www.wired.com/story/siemens-potsdam-self-driving-street-car-tram/


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

30 
 

zarządzających do większej przychylności dla rozwiązań 
bezzałogowych68.  

Komentarz. Doświadczenia związane z autonomicznymi 
samochodami mogą przyczynić się do szybszego, praktycznego 
wykorzystania wypracowanych tam rozwiązań w transporcie 
publicznym. Pełna komercjalizacja faktycznie autonomicznych aut 
nadal wydaje się dość daleka i zderza się m.in. z problemem 
pozyskania indywidualnych konsumentów. Tymczasem niemieckie 
doświadczenia pokazują, że przeniesienie tej technologii na tory, przy 
jednoczesnym zainteresowaniu sektora publicznego (władze miast) 
oraz publiczno-prywatnego (konsorcja transportu szynowego) może 
przyczynić się do szybszej implementacji nowych, bezzałogowych 
rozwiązań komunikacyjnych. [TJ/JW] 

  

                                                      
68 Tamże. 
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BrainNet: bezpośrednia komunikacja myśli pomiędzy 
mózgami trzech osób 

KOMUNIKAT 

3 października 2018. Zespół badaczy z University of Washington  
w Seattle opublikował wyniki eksperymentu, który testował 
nowatorski system bezpośredniej wymiany myśli pomiędzy mózgami 
trzech osób69. System ten oparty jest o wykorzystanie 
elektroencefalografii (EEG) do odbioru informacji oraz magnetycznej 
stymulacji przezczaszkowej (TCM) do ich nadawania, ma więc 
charakter nieinwazyjny. Jak dowodzą badacze, umożliwia on 
efektywną współpracę trzech osób przy realizacji złożonego zadania 
(podobnego do znanej gry komputerowej Tetris).  

Komentarz: Postęp neuronauk w wyżej opisywanym obszarze jest 
bardzo szybki. Ci sami badacze, pod kierunkiem prof. Andrea Stocco, 
już w 2015 roku opracowali metodę wymiany myśli pomiędzy 
dwiema osobami70. Zaledwie dwa lata wcześniej, w roku 2013, 
innemu zespołowi udało się doprowadzić do wymiany informacji 
sensomotorycznych pomiędzy mózgami dwóch szczurów71. Według 
autorów relacjonowanego tu studium wyniki badań wskazują na 
możliwość opracowania w przyszłości „interfejsów mózg-mózg, 
pozwalających na współpracę ludzi przy rozwiązywaniu problemów  
z wykorzystaniem ‘sieci społecznościowej’ mózgów”.  

Należy założyć, że poza wykorzystaniem w medycynie, trwają już 
prace nad wojskowymi zastosowaniami opisanej tu techniki. Jest to 
bowiem kolejny przykład technologii podwójnego zastosowania. 

                                                      
69 J. Linxing Jiang1, A. Stocco i in., BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain 

Interface for Direct Collaboration Between Brains, 
https://arxiv.org/abs/1809.08632 [dostęp: 3.10.2018]. 

70 The first “social network” of brains lets three people transmit thoughts to each 
other’s heads, 29.09.2018, 

 https://www.technologyreview.com/s/612212/the-first-social-network-of-
brains-lets-three-people-transmit-thoughts-to-each-others-heads/ [dostęp: 
3.10.2018]. 

71 M. Pais-Vieira, et al., 2013. A Brain-to-Brain Interface for Real-Time Sharing of 
Sensorimotor Information, „Scientific Reports” 3, art. nr 1319. 
http://dx.doi.org/10.1038/srep01319 [dostęp: 3.10.2018]. 

 S. Weinberger, The Pentagon's growing interest in the brain for everything from 
mind-controlled vehicles to advanced prosthetics, 18.11.2014, 
http://www.bbc.com/future/story/20130311-ten-military-mind-experiments 
[dostęp: 3.10.2018]. 

https://arxiv.org/abs/1809.08632
https://www.technologyreview.com/s/612212/the-first-social-network-of-brains-lets-three-people-transmit-thoughts-to-each-others-heads/
https://www.technologyreview.com/s/612212/the-first-social-network-of-brains-lets-three-people-transmit-thoughts-to-each-others-heads/
http://dx.doi.org/10.1038/srep01319
http://www.bbc.com/future/story/20130311-ten-military-mind-experiments
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Wcześniejsze prace Pentagonu miały posłużyć do opracowania 
systemu odczytywania prostych słów z mózgów żołnierzy na 
niewielkie odległości, właśnie przy użyciu EEG72. Ustalenia badaczy  
z Seattle otwierają jednak nowe możliwości – zwłaszcza w zakresie 
zdalnej współpracy zespołów ludzkich nad rozwiązywaniem 
wspólnych zadań. Bezinwazyjność opisanej tu techniki będzie 
sprzyjać jej upowszechnieniu także w różnych kontekstach 
pozamilitarnych (np. w zespołowych grach komputerowych). [SB/KP] 

 

  

                                                      
72 K. Drummond, Pentagon Preps Soldier Telepathy Push, 14.05.2009, 

https://www.wired.com/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push/ 
[dostęp: 03.10.2018]. 

https://www.wired.com/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push/
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Udany eksperyment mający na celu „transplantację” 
reakcji na bodziec 

SYGNAŁ 

3 października 2018. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los 
Angeles (UCLA) przeprowadzili udany eksperyment mający na celu 
„transplantację” reakcji na bodziec do organizmu zwierzęcego73. 
Bardziej dokładnie chodziło o wykorzystanie kodu RNA (kwasu 
rybonukleinowego) dla przekazania wyuczonej reakcji jednego 
zwierzęcia do organizmu innego zwierzęcia. 

Eksperyment został przeprowadzony na ślimakach morskich  
i zakończył się powodzeniem. Naukowcy poddawali ślimaka 
impulsom elektrycznym, co wywoływało specyficzny odruch 
skurczowy ogona, będący reakcją obronną organizmu. Następnie 
przeniesiono fragment RNA z wyuczonym odruchem do organizmu 
innego ślimaka i okazało się, że odwzorowuje on to zachowanie bez 
wcześniejszego treningu. 

Komentarz. Przeprowadzony eksperyment jest punktem wyjścia dla 
dalszych badań w tym zakresie. Sami naukowcy podkreślają, że ich 
celem jest stworzenie technologii, która będzie możliwa do 
wykorzystania w medycynie i będzie służyła pomocą osobom, na 
przykład chorym na Alzheimera. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
potencjalnie jest to technologia podwójnego zastosowania, która  
– w długiej perspektywie czasowej – może być używana do 
„implantowania” odpowiednich typów reakcji, np. u żołnierzy, bez 
konieczności długotrwałego treningu. Z tego względu niezbędny jest 
monitoring dalszych prac w tym zakresie oraz konieczność 
wypracowania regulacji prawnych odnośnie tego rodzaju działań. 
[KP/MG] 

  

                                                      
73 A. Bédécarrats i in., RNA from Trained Aplysia Can Induce an Epigenetic Engram 

for Long-Term Sensitization in Untrained Aplysia,  eNeuro 14.05.2018, 
ENEURO.0038-18.2018; DOI: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0038-18.2018 
[odczyt: 3.10.2018]; D. Glanzman, UCLA biologists ‘transfer’ a memory, 
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-biologists-transfer-a-memory [odczyt: 
3.10.2018]. 
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Deficyt kadr w sektorze cyberbezpieczeństwa Wielkiej 
Brytanii i nowe inicjatywy zmierzające do jego 
przezwyciężenia 

ANALIZA 

5 września 2018. 16 lipca br. ukazał się przygotowany na potrzeby 
jednej z komisji brytyjskiego parlamentu (Joint Committee on the 
National Security Strategy) raport nt. wpływu dostępności kadr  
w sektorze IT na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej kraju74. 
Zdaniem autorów raportu, niedawne cyberataki na brytyjskie 
instytucje i przedsiębiorstwa wskazują, że gotowość do obrony przed 
tymi zagrożeniami jest kwestią bezpieczeństwa narodowego75. 
Jednocześnie, mimo dostępności zaawansowanych technologii  
w tym obszarze, brytyjskie władze zmagają się z deficytem zasobów 
ludzkich. W szczególności ma on dotyczyć sektora infrastruktury 
krytycznej. Co więcej, oczekuje się, że skala zagrożeń będzie znacząco 
rosła wraz z dalszym upowszechnieniem technologii mobilnych oraz 
Internetu Rzeczy. Wśród zawartych w raporcie rekomendacji 
zmierzających do poprawy sytuacji warto podkreślić m.in. postulat 
skupienia odpowiedzialności za rozwój kompetencji cyfrowych  
w jednym ministerstwie oraz certyfikację niektórych profesji przez 
państwo. To drugie działanie miałoby spowodować wzrost 
atrakcyjności zawodów w obszarze cyberbezpieczeństwa dla 
potencjalnych kandydatów. 

Komentarz: Niedobór kadr w wąskich specjalnościach sektora IT jest 
bolączką zgłaszaną przez władze publiczne w wielu krajach76.  

                                                      
74 Cyber Security Skills and the UK’s Critical National Infrastructure, Second Report 

of Session 2017–19, 16.07.2018,  
https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtnatsec/706/706.pdf 
[dostęp: 5.09.2018]. 

75 Wniosek ten potwierdzają najnowsze doniesienia na temat skali strat 
spowodowanych przez atak NotPetya z czerwca 2017. Zob. A. Greenberg, The 
Untold Story of NotPetya, the Most Devastating Cyberattack in History, 
22.08.2018, https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-
russia-code-crashed-the-world/ [dostęp: 5.09.2018]. 

76 Zob. D. Samuelsohn, Inside the NSA’s hunt for hackers, 12.09.2015, 
https://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-
security-technology-worker-recruiting-000330 [dostęp: 5.09.2018]. T. Zakaria, 
NSA is looking for a few good hackers, 2.08.2011, 
https://www.washingtonpost.com/politics/nsa-is-looking-for-a-few-good-
hackers/2011/08/02/gIQAXZAbqI_story.html?noredirect=on&utm_term=.b86e
8355994a [dostęp: 5.09.2018]. 

https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtnatsec/706/706.pdf
https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
https://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-security-technology-worker-recruiting-000330
https://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-security-technology-worker-recruiting-000330
https://www.washingtonpost.com/politics/nsa-is-looking-for-a-few-good-hackers/2011/08/02/gIQAXZAbqI_story.html?noredirect=on&utm_term=.b86e8355994a
https://www.washingtonpost.com/politics/nsa-is-looking-for-a-few-good-hackers/2011/08/02/gIQAXZAbqI_story.html?noredirect=on&utm_term=.b86e8355994a
https://www.washingtonpost.com/politics/nsa-is-looking-for-a-few-good-hackers/2011/08/02/gIQAXZAbqI_story.html?noredirect=on&utm_term=.b86e8355994a
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Warto podkreślić, że jest wśród nich Wielka Brytania, która należy do 
krajów zasadniczo korzystających na zjawisku drenażu mózgów, m.in. 
dzięki temu, że brytyjskie uniwersytety są w stanie przyciągać 
znakomitych studentów z całego świata. Mimo to, w ostatnim czasie 
Brytyjczycy wzmogli niestandardowe wysiłki zmierzające do 
zwiększenia zasobów kadrowych w sektorze IT, w tym  
– cyberbezpieczeństwa. W połowie sierpnia br., w ramach inicjatywy 
Cyber Security Challenge UK, grupa 30 nastolatków w wieku 14-18 
lat wzięła udział w jednodniowym warsztacie prowadzonym przez 
ekspertów National Crime Agency. Według relacji opublikowanej 
przez „The Guardian”, celem programu było zarówno stworzenie 
oferty dla nastolatków zainteresowanych współpracą z siłami 
zbrojnymi (tak młode osoby nie mogą bowiem być rekrutowane 
bezpośrednio do żadnych struktur), jak i prewencja – odciąganie 
szczególnie utalentowanych młodych hakerów od „przejścia na 
ciemną stronę”77. Uczestnicy musieli przejść skomplikowane testy 
online. Relatywnie niewielka skala działania może świadczyć o tym, iż 
agencja zdecydowała się skupić wysiłki na pozyskaniu osób 
wyjątkowo uzdolnionych. Warto też podkreślić, że w cytowanym 
raporcie dla Parlamentu, jak i w założeniach przedstawionych tu 
warsztatów, duży nacisk położono na zwiększanie odsetka kobiet 
wśród pracowników sektora cyberbezpieczeństwa (obecnie  
w Wielkiej Brytanii wynosi on ok. 9%). 

Innym pomysłem Brytyjczyków na zwiększenie zainteresowania 
pracą w siłach zbrojnych w ogóle (nie tylko w obszarze IT) są reklamy 
w mediach społecznościowych. W marcu br. brytyjskie Ministerstwo 
Obrony ujawniło (w odpowiedzi na zapytanie Parlamentu),  
że pomiędzy marcem 2015 a grudniem 2017 wydało 3 miliony 
funtów na reklamy rekrutacyjne online, w tym 2,4 mln funtów na 
reklamy na Facebooku, a 420 tys. funtów – na Twitterze78. Minister 
Obrony Mark Lancaster wyjaśnił, że „zakładaną grupą docelową 
reklam są osoby w wieku 16-24 lat pod kątem armii regularnej oraz 

                                                      
77 M. Townsend, Inside the British military base where young hackers learn to 

stop cybercrime, 19.08.2018, https://www.theguardian.com/uk-
news/2018/aug/19/cyber-security-challenge-uk-cyber-defenders-national-
crime-agency [dostęp: 5.09.2018]. 

78 D. Glaze, Army targets 'keyboard warriors' on Facebook and Twitter in a bid to 
ease Armed Forces' recruitment crisis, 9.03.2018, 
https://www.mirror.co.uk/news/politics/army-targets-keyboard-warriors-
facebook-12155857 [dostęp: 5.09.2018]. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/19/cyber-security-challenge-uk-cyber-defenders-national-crime-agency
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/19/cyber-security-challenge-uk-cyber-defenders-national-crime-agency
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/19/cyber-security-challenge-uk-cyber-defenders-national-crime-agency
https://www.mirror.co.uk/news/politics/army-targets-keyboard-warriors-facebook-12155857
https://www.mirror.co.uk/news/politics/army-targets-keyboard-warriors-facebook-12155857
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pomiędzy 16 a 35 lat pod kątem sił rezerwy”79. Na stronie 
ministerstwa podano kanały i konta we wszystkich głównych 
serwisach internetowych wykorzystywane w rekrutacji80. Inne 
działania wojskowych są jednak mniej transparentne i budzą 
kontrowersje. Przykładem takiego działania było skierowanie reklam 
internetowych do 16-latków w dniu ogłoszenia wyników ważnego 
egzaminu w czerwcu br. Krytycy zarzucali armii, że próbuje 
wykorzystać stresującą sytuację, by przekonać do współpracy 
nastolatków, u których słabe wyniki mogły powodować obniżenie 
poczucia własnej wartości81. 

Równie niestandardowe inicjatywy od lat podejmują Amerykanie.  
W 2012 roku ówczesny dyrektor NSA, gen. Keith B. Alexander, 
wystąpił na wiodącej imprezie hakerskiej DefCon w Las Vegas  
w dżinsach i t-shircie, aby pokazać, że armia jest gotowa dopasować 
się do specyficznej kultury pracy, jaka panuje w środowisku 
hakerów82. Mimo kłopotów z reputacją (zwłaszcza w środowisku 
hakerów) po aferze Snowdena, NSA prowadzi agresywne  
i innowacyjne działania rekrutacyjne, m.in. podczas targów pracy dla 
informatyków. Od lat organizowane są letnie obozy dla dzieci  
i młodzieży nawet w wieku 12 lat. Co ciekawe, kandydatów stara się 
kusić nie tylko zarobkami (te mogą być wyższe w sektorze 
prywatnym), ale też poczuciem działania na rzecz dobra wspólnego 
oraz patriotyzmu. W tym celu podkreśla się m.in. możliwość 
uczestnictwa w zadaniach, których efekty (takie jak zapobieganie 
atakom terrorystycznym czy cybernetycznym) będą opisywane  
w „wieczornych wiadomościach”83. Podczas półoficjalnych imprez 

                                                      
79 Tamże. 
80 Zob. https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-

defence/about/social-media-use#recruitment-accounts [dostęp: 5.09.2018]. 
81 O. Wheaton, British army used Facebook adverts to recruit 'stressed' teenagers 

on GCSE results day, charity claims, 9.06.2018, 
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-army-recruit-
soldiers-gcse-results-facebook-twitter-child-soliders-international-
a8390961.html [dostęp: 5.09.2018]. Armia brytyjska, jako jedyna w Europie, 
rekrutuje osoby już po ukończeniu 16. roku życia. 

82 J. Kopfstein, NSA trolls for talent at Def Con, the nation's largest hacker 
conference, 1.08.2012, https://www.theverge.com/2012/8/1/3199153/nsa-
recruitment-controversy-defcon-hacker-conference [dostęp: 5.09.2018]. Zob. 
też 45-minutowe wystąpienie gen. Alexandra: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5cT-SFoOg [dostęp: 5.09.2018]. 

83 D. Samuelsohn, op. cit. Warto pamiętać, że amerykańskie służby i wojsko 
muszą konkurować o pracowników z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem: 

https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/social-media-use#recruitment-accounts
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/social-media-use#recruitment-accounts
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-army-recruit-soldiers-gcse-results-facebook-twitter-child-soliders-international-a8390961.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-army-recruit-soldiers-gcse-results-facebook-twitter-child-soliders-international-a8390961.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/british-army-recruit-soldiers-gcse-results-facebook-twitter-child-soliders-international-a8390961.html
https://www.theverge.com/2012/8/1/3199153/nsa-recruitment-controversy-defcon-hacker-conference
https://www.theverge.com/2012/8/1/3199153/nsa-recruitment-controversy-defcon-hacker-conference
https://www.youtube.com/watch?v=Rm5cT-SFoOg
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hakerskich rekruterzy NSA mają za zadanie upewnić hakerów, że 
ewentualne problemy z prawem w przeszłości nie przekreślają 
kariery w służbie państwa. Nie bez znaczenia jest też zapewnienie 
elastycznego trybu pracy. 

Niezależnie od moralnej oceny niektórych tego typu inicjatyw, są one 
przykładem innowacyjnych działań, prowadzonych przez władze 
dwóch państw-liderów w sektorze cyberbezpieczeństwa, dla 
umocnienia swej przewagi i zapobieżenia przyszłym zagrożeniom. 
Niewątpliwie, sukcesy tych działań mogą prowadzić do zaostrzenia 
konkurencji na wąskim rynku specjalistów od cyberbezpieczeństwa  
i jeszcze bardziej utrudnić polskim podmiotom pozyskanie 
odpowiedniego personelu. Elementy takiego innowacyjnego 
myślenia wprawdzie są już obecne w zaktualizowanej niedawno 
„Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 
2017-2022”84. Nacisk położono tam jednak na mechanizmy 
umożliwiające zatrzymanie najlepszych („Złota Setka”) oraz system 
szkoleń obecnych pracowników administracji publicznej. O młodzieży 
wspomina się jedynie w kontekście edukacji w zakresie bezpiecznego 
korzystania  z Internetu, pomijając potencjał, jaki może kryć się  
w najbardziej zaawansowanych informatycznie wybitnych 
jednostkach. W kolejnej Strategii konieczne jest zaplanowanie 
działań analogicznych do wskazanych powyżej, tj. zmierzających do 
nawiązania systematycznych relacji ze środowiskiem hakerskim.  
W tym celu warto zaplanować m.in. prowadzenie konkursów 
adresowanych do młodych entuzjastów komputerów 
niewykluczających współpracy z polskimi władzami i Siłami 
Zbrojnymi.  

Rekomendacje:  

1. Ministerstwo Obrony Narodowej (poprzez Narodowe Centrum 
Kryptologii), we współpracy z NC Cyber NASK, powinno zlecić 
opracowanie koncepcji niestandardowych działań ułatwiających 

                                                                                                                            
gigantami technologicznymi z Doliny Krzemowej należącymi do najbogatszych 
firm świata i potrafiącymi zaoferować bezkonkurencyjne wynagrodzenie  
i warunki pracy. 

84 Zob. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 
 – 2022, s. 20-23; 
https://www.gov.pl/documents/31305/0/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzec
zypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/f249b627-4050-a6f4-5cd3-
351aa025be09 [dostęp: 5.09.2018]. Według informacji na ww stronie, 
dokument ten ma nadal status projektu. 

https://www.gov.pl/documents/31305/0/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/f249b627-4050-a6f4-5cd3-351aa025be09
https://www.gov.pl/documents/31305/0/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/f249b627-4050-a6f4-5cd3-351aa025be09
https://www.gov.pl/documents/31305/0/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf/f249b627-4050-a6f4-5cd3-351aa025be09
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pozyskiwanie dla państwowego sektora cyberbezpieczeństwa 
odpowiednich specjalistów. Koncepcja ta powinna uwzględniać 
specyfikę subkultury hakerskiej, ale także szerzej – potrzeby  
i preferencje współczesnych ludzi młodych. W praktyce może to 
oznaczać konieczność rezygnacji z niektórych wymagań wobec 
kandydatów do regularnych sił zbrojnych, np. określonych 
wyników sportowych, ubioru czy fryzury. Armii powinno zależeć 
przede wszystkim na pozyskaniu wybitnie uzdolnionych osób, 
które mogą mieć np. trudności w funkcjonowaniu w grupie lub 
utrzymaniu standardowego rytmu pracy (mogą np. preferować 
pracę w nocy). Warto zlecić badania społeczne po to, by dobrze 
rozpoznać potrzeby i oczekiwania potencjalnych kandydatów. 

2. Powstający w ramach MON zespół, który pracuje nad koncepcją 
konsolidacji zadań dotyczących infrastruktury informatycznej  
i cyberbezpieczeństwa85, powinien przeanalizować 
doświadczenia brytyjskie, w tym rekomendacje z omówionego 
tu raportu z lipca br. Jedną z rekomendacji polskiego zespołu 
mogłoby być priorytetowe potraktowanie rozwoju kompetencji 
w zakresie cyberbezpieczeństwa w kolejnej „Strategii 
Cyberbezpieczeństwa RP” oraz skoncentrowanie 
odpowiedzialności za to zadanie w ramach jednego 
ministerstwa. [SB/NH] 

 

                                                      
85 O powstaniu takiego zespołu doniósł MON w komunikacie z 15.03.2018; zob. 

„Silne wojsko to bezpieczna Polska”, 
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/odprawa-kierowniczej-
kadry-mon-i-szrp-72018-03-15/ [dostęp: 5.09.2018]. 

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/odprawa-kierowniczej-kadry-mon-i-szrp-72018-03-15/
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/odprawa-kierowniczej-kadry-mon-i-szrp-72018-03-15/

