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W numerze:  

• Symantec szacuje, że podejrzewani o związki z Rosją hakerzy dysponują 
możliwością przejmowania bezpośredniej kontroli nad sieciami energetycznymi 
w USA. 

• Rozwój systemów sztucznej inteligencji pozwala już na rozpoznawanie zakrytych 
twarzy oraz identyfikację orientacji seksualnej na podstawie zdjęć. 

• Kontrowersyjny wniosek patentowy Amazona – drony dostawcze mają zbierać 
informacje o posesjach klientów, aby gigant e-handlu mógł lepiej sprofilować 
reklamy „potrzebnych im” towarów i usług.  

• Wiodący producent robotów-odkurzaczy mapuje domy użytkowników i rozważa 
sprzedaż tych danych gigantom internetowym. 

• Niemiecki parlament wprowadził prawo, które pod groźbą kary finansowej 
wymusza usuwanie przez media społecznościowe treści podejrzewanych o tzw. 
mowę nienawiści. 

• Amerykańska firma Equifax, oferująca usługę kontroli historii kredytowej pod 
kątem wykrycia prób kradzieży tożsamości, padła ofiarą kradzieży danych jej 
klientów. Wyciekły dane osobowe i historie płatności 143 mln osób.  

• W trakcie huraganu Irma koncern Tesla zdalnie zdjął blokadę mocy akumulatorów 
samochodów elektrycznych w stanie Floryda.   

• Miniaturowe anteny w ciągu 2-3 lat przyspieszą rozwój Internetu rzeczy oraz 
zrewolucjonizują systemy komunikacji. 

• Hiszpańska instytucja chroniąca dane osobowe nałożyła grzywnę na Facebook za 
niezgodne z prawem miejscowym metody zbierania danych o użytkownikach. 

• Facebook potwierdził oficjalnie, że Rosja za pośrednictwem wykupionych reklam 
manipulowała wyborami prezydenckimi w USA. Amerykański gigant oświadczył,  
iż odkrył, jak Kreml korzysta z mediów społecznościowych do podsycania 
konfliktów.  

• 25 anglojęzycznych oraz brazylijskich stron katolickich organizacji zostało na 24 
godziny zablokowanych na Facebooku.  

• Google przez przypadek odciął miliony Japończyków od Internetu. 

• Mające wpływ na bezpieczeństwo państwa odmienne polityki ochrony 
prywatności firm Google, Amazon i Apple są pochodną przyjmowanych przez nie 
modeli biznesowych.  

• Scenariusze „końca pracy” wywołanego przez bezrobocie technologiczne są mało 
prawdopodobne. Należy raczej oczekiwać popytu na nowe zawody, który 
powinien być antycypowany przez politykę edukacyjną państwa.   
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Nowe możliwości hakerów w zakresie penetracji sieci 
elektroenergetycznych w USA 

KOMUNIKAT 

19 września 2017. W dniu 6 września br. ukazał się raport amerykańskiej firmy 
Symantec, specjalizującej się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w którym 
przedstawiono informacje nt. zwiększenia w roku 2017 poziomu zagrożenia 
amerykańskich sieci elektroenergetycznych ze strony hakerów1. W raporcie opisano 
ataki, które miały trwać już od grudnia 2015 roku, ale uległy znacznemu nasileniu  
w kwietniu 2017 roku. Symantec przypisuje je grupie hakerskiej Dragonfly, której 
aktywność w sektorze energii już wcześniej udało się wykryć i zneutralizować w roku 
20142. W raporcie zawarto wniosek, iż grupa ta wykazuje szczególne zainteresowanie 
zabezpieczeniami sieci energetycznych i prawdopodobnie posiadła już zdolność 
przejmowania nad nimi bezpośredniej kontroli. Potencjalnie grupa jest w stanie 
odciąć dopływ prądu do setek tysięcy lub milionów odbiorców w USA. Zdaniem 
autorów raportu, grupa zdaje się obecnie wychodzić z fazy zbierania informacji  
i uzyskiwania dostępu do sieci elektroenergetycznych i zaczyna podejmować bardziej 
agresywne przedsięwzięcia. Poza Stanami Zjednoczonymi, obiektem nasilonych 
ataków były firmy energetyczne ze Szwajcarii i Turcji. Do przeprowadzenia ataków 
miano wykorzystać m.in. zainfekowane emaile o treści związanej z energetyką.  

Komentarz: Choć analitycy Symantec nie wspominają o związkach grupy Dragonfly  
z Rosją, w oficjalnym opracowaniu amerykańskiego Department of Homeland Security 
(DHS) i FBI z grudnia 2016 roku Dragonfly umieszczono na liście podmiotów, które 
mogą być związane z rosyjskimi służbami wywiadowczymi (Reported Russian Military 
and Civilian Intelligence Services)3. Wprawdzie przedstawiciel konkurencyjnej wobec 
Symanteca firmy Dragos ocenił obecny poziom ryzyka związanego z nowymi 
możliwościami hakerów jako relatywnie niewielki4, to trudno jednak ocenić, na ile 
takie zapewnienia stanowią część strategii maskowania rzeczywistej wiedzy 
Amerykanów o możliwościach hakerów. 

Rekomendacja: Warto przetestować podatność polskiej infrastruktury energetycznej 
na ataki podobne, jak przeprowadzone przez Dragonfly. Należy oszacować, jak duże 
straty grupa ta mogłaby spowodować poprzez odcięcie dopływu prądu do dużej grupy 
odbiorców w naszym kraju. Działań tego typu należy spodziewać się zwłaszcza  
w kontekście napięć geopolitycznych. [SB/TJ] 

                                                      
1
 Dragonfly: Western energy sector targeted by sophisticated attack group, 6.09.2017,  

https://www.symantec.com/connect/blogs/dragonfly-western-energy-sector-targeted-
sophisticated-attack-group [odczyt: 8.09.2017]. 

2
 Dragonfly: Western Energy Companies Under Sabotage Threat, 30.06.2014, 

https://www.symantec.com/connect/blogs/dragonfly-western-energy-companies-under-sabotage-
threat-energetic-bear [odczyt: 8.09.2017]. 

3
 GRIZZLY STEPPE – Russian Malicious Cyber Activity, 29.12.2016, https://www.us-

cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf, s. 4 
[odczyt: 8.09.2017]. 

4
 D. Voltz, Hackers gain entry into U.S., European energy sector, Symantec warns, 6.09.2017, 

http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-energy/hackers-gain-entry-into-u-s-european-
energy-sector-symantec-warns-
idUSKCN1BH171?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=59b00fcb04d301
41c779534f&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter [odczyt: 8.09.2017]. 
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Przełom w technologii rozpoznawania twarzy 

KOMUNIKAT 

12 września 2017. Na początku września br. opublikowano wyniki dwóch badań 
naukowych, których autorzy relacjonują istotne postępy sztucznej inteligencji  
w dziedzinie rozpoznawania twarzy oraz możliwości odgadywania orientacji 
seksualnej ludzi na podstawie zdjęć ich twarzy. Badania Michała Kosińskiego i Yiluna 
Wanga ze Stanford University, których wyniki wkrótce ukażą się na łamach 
prestiżowego czasopisma „Journal of Personality and Social Psychology”, pokazują,  
że – po fazie uczenia maszynowego – skonstruowany przez autorów algorytm był  
w stanie w 81% przypadków trafnie odgadnąć orientację seksualną na podstawie 
jednego tylko zdjęcia mężczyzny (i w 71% przypadków na podstawie zdjęcia kobiety)5. 
Wynik ten był znacznie lepszy niż w przypadku oceny dokonywanej przez człowieka6. 
Natomiast badania Amarjota Singha z Uniwersytetu w Cambridge relacjonują 
osiągnięcia zespołu badaczy w zakresie budowy takiego algorytmu, który ze 
skutecznością 63-78% (w zależności od tła i stopnia zakrycia) radzi sobie  
z identyfikacją twarzy mimo, iż jest ona zakryta7. Skuteczność ta o kilkanaście 
punktów procentowych przewyższa dotychczasowe metody identyfikacji twarzy 
zakrytych. 

Komentarz: Choć badania nad rozpoznawaniem twarzy prowadzi się m.in. w celu 
usprawnienia metod identyfikacji przestępców i terrorystów, ustalenia badaczy będą 
też mieć konsekwencje negatywne dla prywatności8. Jak wskazują autorzy pierwszego 
studium, możliwość określenia orientacji seksualnej na podstawie zdjęcia  
w niektórych krajach rodzi natychmiastowe i poważne zagrożenie dla osób 
homoseksualnych.  

Konsekwencje upowszechnienia opisanych tu technik będą jednak znacznie szersze. 
Już dziś w Chinach wiele osób korzysta z technologii rozpoznawania twarzy na co 
dzień, np. wypożyczając samochód, po to, by wejść do akademika lub bloku 
mieszkalnego, a także – w bankowości9. Opisywano także przypadki wykorzystania tej 
techniki w kilku chińskich miastach do zawstydzania osób przechodzących na 

                                                      
5
 M. Kosinski, Y. Wang, Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual 

orientation from facial images, 2017.09.07, manuskrypt artykułu na stronie 
https://psyarxiv.com/hv28a/ [odczyt: 2017.09.11]. 

6
 Ludzie poprawnie odgadywali orientację seksualną w przypadku 61% zdjęć twarzy męskich i 54% 

zdjęć twarzy kobiecych. Weryfikacja trafności tych szacunków była możliwa, gdyż bazę (liczącą 
35.326 obrazów) zaczerpnięto z serwisu matrymonialnego, którego użytkownicy sami deklarowali 
swoją orientację seksualną. Trafność ocen dokonywanych przez algorytm rosła do odpowiednio 
91% i 83%, gdy podstawą oceny było pięć zdjęć danej osoby. 

7
 A. Singh, D. Patil, G. M. Reddy, S. N. Omkar, Disguised Face Identification (DFI) with Facial KeyPoints 

using Spatial Fusion Convolutional Network, w druku w: IEEE International Conference on Computer 
Vision Workshops (ICCVW) 2017, maszynopis dostępny na stronie: 
https://arxiv.org/abs/1708.09317 [odczyt: 2017.09.11]. 

8
 J. Condliffe, Facial Recognition Is Getting Incredibly Powerful — and Ever More Controversial, 

2017.09.08, „MIT Technology Review”, https://www.technologyreview.com/the-
download/608832/facial-recognition-is-getting-incredibly-powerful-and-ever-more-controversial/ 
[odczyt: 2017.09.11].  

9
 Y. Yang, Y. Yang, Smile to enter: China embraces facial-recognition technology, 2017.07.07, 

https://www.ft.com/content/ae2ec0ac-4744-11e7-8519-9f94ee97d996 [odczyt: 2017.09.11]. 
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czerwonym świetle. Ich zdjęcie natychmiast wyświetla się na wielkim billboardzie  
w okolicy przejścia dla pieszych, a następnie jest identyfikowane przez policję; po ok. 
20 minutach obok zdjęcia wyświetlane są dane osoby, w tym jej adres10. Duża liczba 
użytkowników (czasem bezwiednych) takich systemów dostarcza gigantycznych 
zbiorów danych, które umożliwiają dalsze uczenie algorytmów, w tym detekcję 
bardziej złożonych cech. Oznacza to, że Chiny i inne kraje, w których prawo do 
prywatności przestrzegane jest mniej rygorystycznie niż na Zachodzie, mogą stać się 
liderami w dziedzinie wykorzystania sztucznej inteligencji do „czytania” z ludzkich 
twarzy. 

Można oczekiwać, że wraz z rozwojem metod identyfikacji pojawią się bardziej 
skuteczne sposoby ochrony przed rozpoznaniem twarzy. Nawet jednak gdyby udało 
się je opracować, można spodziewać się delegalizacji szczególnie efektywnych technik 
maskowania – przynajmniej w niektórych krajach. Co istotniejsze, w świetle wyników 
omawianych tu badań, utrata prywatności nie obejmuje jedynie identyfikacji twarzy 
(tj. przypisania jej do określonej osoby z imienia i nazwiska), lecz także – co bardziej 
niepokojące – nieinwazyjne, ale i niepodlegające kontroli, rozpoznawanie ważnych  
i wrażliwych cech osobowościowych. Zapewne kwestią czasu jest opracowanie 
algorytmów, które z dużą skutecznością będą rozpoznawać poglądy polityczne,  
przekonania religijne i inne tego typu cechy. 

Upowszechnienie tych technik stanowić będzie istotną zmianę społeczną.  
Może spowodować drastyczne ograniczenie pola swobody w kontaktach społecznych. 
Konsekwencje te okażą się szczególnie dotkliwe w państwach autorytarnych, gdzie 
nastąpi przypuszczalnie jeszcze większe skonsolidowanie władzy. 

Rekomendacje: Istotne jest wypracowanie takich krajowych rozwiązań prawnych, 
które zapewnią możliwą ochronę obywateli przed nieuprawnioną ingerencją, 
polegającą np. na gromadzeniu baz danych zdjęć, a następnie wykorzystywaniem 
(także komercyjnym) informacji „wyczytanych” z twarzy. Choć zapewne nie da się 
ograniczyć samego rozwoju opisywanej technologii, w pierwszym rzędzie należy 
szczególnie chronić zbiory zdjęć twarzy obywateli oraz zabronić masowego ich 
rejestrowania (np. przy okazji korzystania z różnego typu usług11). [SB/KP] 

 

  

                                                      
10

 Jaywalkers in China cities face their match in tech, 2017.06.21, 
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/jaywalkers-in-china-cities-face-their-match-in-tech 
[odczyt: 2017.09.13].   

11
 Warto wskazać na przypadki zbierania danych na temat wizerunku klientów w Polsce przez sieć 

sklepów Żabka oraz przez firmę Vivus – oferującą tzw. pożyczki chwilówki.  
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Amazon patentuje technikę analizy danych zbieranych przez drony 
dostawcze o domach odbiorców przesyłek 

SYGNAŁ 

28 lipca 2017. W dniu 25 lipca br. amerykański gigant e-handlu Amazon złożył 
wniosek o opatentowanie techniki analizy danych zbieranych przez projektowane 
przez tę spółkę drony dostawcze12. Pozyskiwane przez nie dane wizualne mają 
dostarczyć wiedzę na temat posesji klienta. Deklarowanym celem jest pełniejsze 
poznanie potrzeb odbiorców dostaw na podstawie oglądu budynków i ich otoczenia, 
a następnie marketingowe wykorzystanie tej wiedzy. Dzięki przeprowadzonej analizie 
Amazon mógłby lepiej profilować ofertę reklamową – swoją lub współpracujących  
z nim firm – pod konkretnego klienta (np. w zakresie napraw dachów, płotów, 
odnawiania ogrodów lub strzyżenia trawników). 

Komentarz: We wniosku patentowym pojawiają się zastrzeżenia, że analizowane 
będą posesje tylko tych ludzi, którzy się na to zgodzili. Problemem może być zakres 
wiedzy na temat swoich klientów, którą Amazon chce zdobyć na własny użytek i po 
to, żeby ją sprzedawać innym podmiotom. Niejako przy okazji obserwowane będą 
przez spółkę również miejsca publiczne.  

Projekt Amazona ilustruje, jak ważnym elementem współczesnej działalności 
biznesowej staje się dodatkowe wykorzystanie (w tym monetyzacja) zbieranych 
danych. Ten trend i jego konsekwencje są ważnym wyzwaniem również dla instytucji 
bezpieczeństwa – przechwycenie danych przez obcy podmiot zwiększa np. jego 
możliwości werbunkowe. Warto też pamiętać o użyteczności takich danych  
w manipulowaniu potrzebami ludzi i sprawowaniu nad nimi kontroli. [JW/MG] 

Rys. 1. Schemat opatentowanej koncepcji wykorzystania danych gromadzonych przez drony Amazona 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku patentowego zgłoszonego 25 lipca 2017 przez 
Amazon 

                                                      
12

 D.B. Louw, R.J. Silk, Trigger agents in video streams from drones, „US Patent & Trademark Office, 
Patent Full Text and Image Database”, 25.07.2017, http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-
bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9714089 [odczyt: 26.07.2017]; R. 
Price, Amazon is thinking about using its delivery drones to scan your house to sell you more stuff, 
26.07.2017, http://www.businessinsider.com/amazon-patents-drones-scan-customers-homes-
target-adverts-2017-7?IR=T [odczyt: 26.07.2017]. 
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Roboty-odkurzacze mapują domy użytkowników i rekonstruują ich styl 
życia  

KOMUNIKAT 

26 lipca 2017. W wywiadzie dla agencji Reuters z 24 lipca br. dyrektor wiodącego 
producenta robotów-odkurzaczy marki iRoomba (producent: iRobot), zapowiedział,  
iż w ciągu najbliższych kilku lat planuje rozpoczęcie sprzedaży gromadzonych przez 
urządzenia danych jednej z trzech wielkich firm IT: Amazon, Apple lub Google13.  
Choć odkurzacze te obecne są na rynku od roku 2002, dopiero od 2015 roku niektóre 
modele są wyposażane w kamery i sensory oraz technologię, która umożliwia 
precyzyjne mapowanie pomieszczeń, a także przesyłanie tych informacji (za zgodą 
użytkownika) na serwery firmy.  

Na fali komentarzy do wspomnianej wypowiedzi kierownictwo firmy iRobot najpierw 
zastrzegło, iż pomysł sprzedaży danych zebranych przez roboty jest na razie daleki od 
realizacji, a następnie zadeklarowało, że nigdy nie było tego w planach firmy14. 
Jednocześnie przyznano, że prowadzone były negocjacje z Amazonem i Google na 
temat zintegrowania urządzeń z wirtualnymi asystentami tych firm (Amazona  
– o nazwie Alexa i Google’a – Google Assistant)15. 

Komentarz: iRobot to kolejna z wielkich korporacji (obok np. GE i Siemensa)16,  
która przesuwa akcent z produkcji urządzeń na gromadzenie danych. Celowość 
mapowania pomieszczeń przedsiębiorstwo tłumaczy perspektywą oszczędności  
i zwiększenia komfortu konsumentów, np. dzięki możliwości precyzyjnego 
dostosowania pracy klimatyzatorów do specyfiki danego pomieszczenia, sterowania 
dokładnie zmapowanymi światłami w zależności od pory dnia, intensywności  
i sposobu użytkowania pomieszczeń itp. Niemniej, przy okazji, odkurzacz będzie  
w stanie zmapować nie tylko pomieszczenie (jego obrys, układ okien, akustykę, 
rozmieszczenie mebli itp.), ale także styl życia i przyzwyczajenia jego użytkowników17. 
Otwiera to nowe możliwości rynkowe i marketingowe, ułatwiając wykrywanie potrzeb 
użytkowników i sugerowanie im komercyjnych rozwiązań. 

                                                      
13

 J. Wolfe, Roomba vacuum maker iRobot betting big on the 'smart' home, 24.07.2017, 
http://www.reuters.com/article/us-irobot-strategy-idUSKBN1A91A5 [odczyt: 2017-07-26]. 

14
 B. Heater, iRobot’s CEO says the company never planned to sell Roomba home mapping data, 

28.07.2017,  https://techcrunch.com/2017/07/28/irobots-ceo-says-the-company-never-planned-
to-sell-roomba-home-mapping-data/ [odczyt: 2017-08-16]. 

15
 B. Heater, iRobot’s CEO defends Roomba home mapping as privacy concerns arise, 26.07.2017, 

https://techcrunch.com/2017/07/25/irobots-ceo-defends-roomba-home-mapping-as-privacy-
concerns-arise/  [odczyt: 2017-07-26]. 

16
 Zob. np. E. Crooks, The internet of things: industry’s digital revolution, 27.06.2017, 

https://www.ft.com/content/99399b86-59c3-11e7-9bc8-8055f264aa8b [odczyt: 2017-07-31]; 
Siemens and General Electric gear up for the internet of things, 6.12.2016, 
https://www.economist.com/news/business/21711079-american-industrial-giant-sprinting-
towards-its-goal-german-firm-taking-more [odczyt: 2017-07-31]. 

17
 K. Quach, iRobot just banked a fat profit. And it knows how to make more: By selling maps of your 

homes, 26.07.2017, http://www.theregister.co.uk/2017/07/26/irobot_q2_fy2017_roomba_maps/  
[odczyt: 2017-07-26]. 
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Można przewidzieć wykorzystanie odkurzacza jako narzędzia szpiegującego.  
Nawet jeśli sam producent nie będzie skłonny podejmować tego typu działań, to 
urządzenie wciąż może zostać zhakowane. 

Choć obecnie iRoomba to najbardziej popularny model robota-odkurzacza (w USA ma 
88% tego rynku), ma on rosnącą konkurencję. Dodać należy, że część urządzeń  
o zbliżonej funkcjonalności produkowana jest w Chinach i niewykluczone, że sukces 
produktów iRobot utoruje drogę na zachodnie rynki chińskim odpowiednikom,  
co pozwoli podmiotom z Chin na masowe zbieranie danych o gospodarstwach 
domowych na Zachodzie. 

Rekomendacje: Należy upewnić się, iż gromadzące dane modele robotów-odkurzaczy 
(a także innych sprzętów, takich jak robotów-kosiarek) nie są wykorzystywane  
w instytucjach publicznych, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem państwowym. 
Jednocześnie należy przetestować możliwość zhakowania urządzenia przez stronę 
trzecią. [SB/ŁA] 
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Niemcy: prawny obowiązek prewencyjnego usuwania przez media 
społecznościowe mowy nienawiści 

SYGNAŁ 

3 lipca 2017. Niemiecki parlament przyjął prawo, zgodnie z którym media 
społecznościowe mogą być karane finansowo karami do wysokości nawet 50 mln 
euro, w przypadku gdy nie będą odpowiednio szybko usuwać wpisów uznanych za 
tzw. mowę nienawiści18. Media społecznościowe mają maksymalnie 24 godziny na 
usunięcie treści, które w oczywisty sposób mają łamać prawo, zaś w przypadkach 
mniej oczywistych mają na to 7 dni. W przeciwnym razie mogą zostać obarczone karą, 
której wysokość zależy od stopnia szkodliwości treści. Chociaż wprowadzone prawo 
budzi skojarzenia z cenzurą prewencyjną, to znajduje poparcie większości obywateli 
Niemiec.  

Komentarz: Problematyczną, ustrojową konsekwencją tej decyzji jest możliwość 
blokowania publicznej dyskusji na wybrane tematy, których poruszanie uzyska status 
mowy nienawiści19. [TJ/MG] 

                                                      
18 J. Burns, Germany To Social Media Sites: Remove Hate Speech In 24 Hours Or Face $57 Million Fines, 

30.06.2017, https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2017/06/30/germany-now-allows-up-to-
57m-in-fines-if-facebook-doesnt-remove-hate-speech-fast/#7e6ae539761d [odczyt: 15.07.2017]. 

19 A. Toor, Germany wants to fine Facebook over hate speech, raising fears of censorship, 23.06.2017, 
https://www.theverge.com/2017/6/23/15852048/germany-hate-speech-facebook-twitter-fine-
censorship [odczyt: 15.07.2017]. 
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Wyciek danych 143 mln klientów amerykańskiego giganta oferującego 
zabezpieczenia przed kradzieżą tożsamości 

KOMUNIKAT 

9 kwietnia 2017. W dniu 7 września 2017 Equifax – amerykański gigant oferujący 
usługę monitoringu historii kredytowej, mającą zabezpieczać przed kradzieżą 
tożsamości – poinformował, że sam stał się ofiarą kradzieży danych jego klientów20. 
Nieznani hakerzy wykradli bazy danych na temat 143 mln klientów, głównie 
Amerykanów, a także Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Wykradzione informacje 
zawierały głównie dane osobowe: imiona i nazwiska, numery ubezpieczenia 
społecznego (Social Security numbers)21, daty urodzenia, adresy korespondencyjne, 
numery praw jazdy oraz numery kart kredytowych. Dane zawierały także historie 
operacji na kartach kredytowych – dokonywane przez klientów przy ich pomocy 
zakupy i opłaty. Equifax poinformował, że wyciek danych odkryto 29 lipca 2017,  
zaś opinia publiczna i klienci zostali o tym poinformowani ponad miesiąc później. 
Tymczasem, jak podaje serwis ekonomiczny Bloomberg, w dniu 1 sierpnia 2017 r. 
trzech członków kierownictwa Equifax, w tym dyrektor finansowy (CFO), sprzedało 
swoje udziały w firmie warte łącznie 1,8 mln dolarów22.  

Komentarz: w Stanach Zjednoczonych korzystanie z kredytu konsumenckiego przy 
pomocy karty kredytowej jest zjawiskiem powszechnym. Towarzyszy temu 
niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości w celu dokonywania zakupów obciążających 
kosztem osobę, której danych osobowych użyto do wyłudzenia. Ryzyko to 
wygenerowało popyt na usługi tzw. monitoringu kredytowego, które polegają na 
zautomatyzowanym i stałym nadzorze nad profilem operacji rejestrowanych na 
koncie obsługiwanym przez kartę kredytową pod kątem wykrywania rozmaitych 
anomalii, opłat nietypowych, odstających od dotychczasowego wzorca, które mogą 
świadczyć o próbie kradzieży tożsamości. Tym większy szok wywołała informacja,  
że jedna z największych w USA firm oferująca takie usługi, która obsługiwała klientów  
w liczbie równej niemal połowie amerykańskiej populacji, sama stała się ofiarą 
kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia kredytu. Oburzenie 
klientów spotęgował także fakt, że o wycieku poinformowano ponad pięć tygodni po 
jego wykryciu, podczas gdy przedstawiciele kierownictwa firmy zareagowali 
błyskawicznie na rzecz zabezpieczenia swoich interesów. Wykradzenie bazy danych 
niemal połowy Amerykanów z ich danymi osobowymi oraz profilem konsumenckim 
stanowi poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa stwarzając możliwości nie tylko 
kradzieży tożsamości ale także szantażu, manipulacji, typowania celów do 
dokonywania kradzieży czy rabunku, werbunku agenturalnego itd.   

Rekomendacja: Wraz z rozwojem w Polsce rynku kart kredytowych należy 
spodziewać się wzrostu ryzyka przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości oraz 

                                                      
20

 Equifax Announces Cybersecurity Incident Involving Consumer Information, 7.09.2017, 
https://www.equifaxsecurity2017.com/ [odczyt: 9.09.2017]. 

21
 W Stanach Zjednoczonych Social Security number pełni funkcję zbliżoną do numeru PESEL, pozwala 

na jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej osoby. 
22

 A. Melin, Three Equifax Managers Sold Stock Before Cyber Hack Revealed, 8.09.2017. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/three-equifax-executives-sold-stock-
before-revealing-cyber-hack [odczyt: 9.09.2017].  
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rozpowszechnieniem się usług zbliżonych do monitoringu historii kredytowej.  
Warto zwrócić uwagę na ryzyko związane z tworzeniem dużych zbiorów informacji na 
temat polskich obywateli i ich zwyczajów konsumenckich, które mogą się znaleźć  
w rękach podmiotów obcych (np. firm rosyjskich, chińskich). Znajomość danych 
osobowych i historii operacji płatniczych daje możliwość szczegółowego profilowania 
obywateli, także narzędziami właściwymi dla modelowania psychograficznego  
i mikrotargetingu23. [MG/KP]  

  

 

  

                                                      
23

 Zob. Modelowanie psychograficzne i mikrotargetingowy marketing – nowe metody wpływania na 
preferencje wyborcze, „Biuletyn OSWC” nr 1, s. 4-5.  
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Kolejny przypadek zdalnej kontroli nad samochodami – Tesla zdjęła 
blokadę mocy samochodów elektrycznych na Florydzie  

KOMUNIKAT 

19 września 2017. W pierwszej połowie września koncern Tesla zdalnie wprowadził 
tymczasową zmianę do oprogramowania użytkowanych samochodów elektrycznych, 
zdejmując ograniczenie mocy akumulatorów i umożliwiając przejechanie ok. 50 
dodatkowych kilometrów na jednym ładowaniu. Fabryczną blokadę można za opłatą 
zlikwidować na etapie konfigurowania nowego pojazdu. Zdalną aktualizacją systemu 
objęto samochody znajdujące się na terenie stanu Floryda, a tłumaczono ją troską  
o bezpieczeństwo oraz efektywną ewakuację osób uciekających przed huraganem 
Irma.  

Gest Elona Muska – właściciela przedsiębiorstwa Tesla – stał się przyczynkiem do 
wznowienia dyskusji nad cyberbezpieczeństwem i możliwościami zdalnego 
przejmowania kontroli nad samochodami. Nowoczesne pojazdy posiadają 
zintegrowane systemy autonomiczne ułatwiające ich prowadzenie, a niekiedy wręcz 
wyręczające w tym kierowcę. Komputer pokładowy zasilany jest danymi z różnego 
typu sensorów, kamer czy czujników. Systemy autonomiczne bywają omylne i znane 
są przypadki doprowadzenia przez nie do śmiertelnych wypadków. Ze względu na 
podłączenie do Internetu ich wykorzystywanie jest ponadto obarczone ryzykiem 
zhakowania – zazwyczaj w celach kradzieży.  

Wnioski. Pomimo ciągłych prac nad udoskonalaniem systemów bezpieczeństwa  
w nowoczesnych samochodach ujawniane są coraz to nowe luki niosące za sobą wiele 
zagrożeń, w tym także ryzyko przejęcia kontroli nad krytyczną infrastrukturą pojazdu. 
Znane są eksperymenty obrazujące łatwość zdalnego sterowania różnymi 
parametrami jadącego samochodu – od manipulowania głośnością radia oraz siłą  
i temperaturą nawiewu, po kontrolę systemu hamowania i skrzyni biegów. 

Rekomendacje. Przez wzgląd na bezpieczeństwo zaleca się inwentaryzację floty 
samochodowej podmiotów finansowanych z budżetu państwa, w szczególności do 
przewozu VIP. Należy zweryfikować podatność samochodów na ataki 
cyberprzestępców oraz w miarę potrzeb wdrożyć niezbędne środki prewencyjne lub 
naprawcze24. [NH/MG] 

  

                                                      
24

 Wybrane źródła: T. Hsu, Tesla boost car battery power during Irma, raising question of control, “The 
New York Times”, 11.09.2017, https://www.nytimes.com/2017/09/11/business/tesla-battery-irma-
upgrade.html?mcubz=0 [odczyt: 19.09.2017]; A. Greenbergandy, Hackers remotely kill a jeep on the 
highway – with me in it, 21.07.2015, https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-
highway/ [odczyt: 19.09.2017]; M. Skubik, Pierwsza śmiertelna ofiara Tesli. Autonomiczny 
samochód popełnia błąd, Wyborcza.pl, 01.07.2016, 
http://wyborcza.pl/1,75400,20338103,pierwsza-smiertelna-ofiara-tesli-autonomiczny-samochod-
popelnia.html [odczyt: 19.09.2017]; Wintermute, Jak to działa: autonomiczne auto, „Chip”, 
14.09.2017, https://www.chip.pl/2017/09/dziala-autonomiczne-auta/ [odczyt: 19.09.2017]. 
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Postęp w miniaturyzacji anten: konsekwencje w dziedzinie uzbrojenia, 
implantów medycznych i Internetu rzeczy 

KOMUNIKAT 

9 września 2017. Na łamach renomowanego czasopisma „Nature Communications”  
z sierpnia br. ukazał się artykuł nt. znaczącego przełomu w dziedzinie miniaturyzacji 
anten25. Badaczom udało się opracować i przetestować na gotowym prototypie nową 
technikę przekazu sygnału radiowego. Polega ona na wykorzystaniu cienkiej 
membrany do generowania i odbioru sygnałów radiowych. Dotychczasowa technika, 
oparta na przekazie sygnałów poprzez ruch strumienia elektronów wzdłuż 
metalowego pręta, narzucała relatywnie znaczne rozmiary anten (zależne od 
częstotliwości sygnału). Nowa technika pozwala zmniejszyć wielkość odbiorników 
radiowych, nawet do wielkości mniej niż jednego milimetra.  

Komentarz: Jak szacują sami autorzy badań, mini-anteny mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach. Ich komercyjne wykorzystanie ma być 
możliwe już w ciągu 2-3 lat26. Może to pozwolić na zmniejszenie wielkości urządzeń 
komunikacyjnych (np. smartfonów, satelitów) oraz znacząco przyspieszyć rozwój 
Internetu rzeczy27. Wyposażone w mini-antenę chipy implantowane do mózgu 
mogłyby pozwolić na znacznie bardziej precyzyjne niż dotąd przezczaszkowe 
stymulowanie neuronów, np. w kontekście leczenia zespołu stresu pourazowego 
(PTSD), depresji i migreny. Mini-anteny będą też z pewnością wykorzystywane  
w konstrukcji urządzeń podsłuchowych, których wykrycie byłoby trudne z powodu 
nikłego sygnału, jaki emitują28. [SB/JW] 

  

                                                      
25

 T. Nan i in., Acoustically actuated ultra-compact NEMS magnetoelectric antennas, „Nature 
Communications” no 8/2017, 22.08.2017, https://www.nature.com/articles/s41467-017-00343-8 
[odczyt: 2017.09.08]. 

26
 W innym miejscu jeden z autorów badań wskazuje jednak na wyzwania związane z produkcją mini-

anten i zaznacza, że w wielu obszarach tradycyjne anteny pozostaną wystarczającym rozwiązaniem: 
M. Hutson, Mini-antennas could power brain-computer interfaces, medical devices, 22.08.2017, 
http://www.sciencemag.org/news/2017/08/mini-antennas-could-power-brain-computer-
interfaces-medical-devices [odczyt: 8.09.2017]. 

27
 B. Martin, Ultra-small antennas point way to miniature brain implants, 23.08.2017, 

http://www.nature.com/news/ultra-small-antennas-point-way-to-miniature-brain-implants-
1.22507 [odczyt: 8.09.2017]. 

28
 J. Flaig, Tiny new antennas could create 'undetectable' surveillance bugs, 24.08.2017, 

https://www.imeche.org/news/news-article/tiny-new-antennas-could-create-
%27undetectable%27-surveillance-bugs [odczyt: 8.09.2017]. 
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Hiszpańska instytucja ochrony danych osobowych nałożyła grzywnę  
na Facebooka 

KOMUNIKAT 

14 września 2017. W dniu 11 września br. Facebook został ukarany przez Agencia 
Española de Protección de Datos grzywną o wysokości 1,2 miliona euro za naruszenie 
hiszpańskich zasad ochrony danych osobowych29. Amerykańskiej spółce zarzuca się  
zbieranie danych nawet bez zgody osób, których one dotyczą oraz brak precyzyjnej 
informacji o planowanym sposobie wykorzystania gromadzonych danych. 
Przykładowo, nie pada wyjaśnienie przyczyn zbierania informacji o kwestiach 
intymnych (ideologii, płci, przekonaniach religijnych, upodobaniach) oraz aktywności 
w Internecie. Regulaminy Facebooka są zdaniem hiszpańskiego regulatora niejasne  
i nie tłumaczą, że za pomocą „ciasteczek” zbierane są dane nie tylko użytkowników 
serwisu, ale również osób zaledwie go odwiedzających. Amerykańska spółka 
naruszyła hiszpańskie przepisy również przez zbieranie danych  
o ludziach, którzy odwiedzają strony innych podmiotów, zawierające tylko przycisk 
„Lubię to” kierujący do serwisu Facebooka. Kolejną przyczyną nałożenia kary była 
przewlekłość procesu usuwania informacji nt. osób rezygnujących z usług Facebooka. 
Część danych byłych już użytkowników przez 17 miesięcy od zlikwidowania konta 
wciąż była przechowywana i przetwarzana przez spółkę. 

Komentarz: Ukarane przez Hiszpanów działania z dużym prawdopodobieństwem 
prowadzone są również w Polsce. Ze względu na wysokość przychodów Facebooka 
(ok. 26 mld USD w roku 201630) grzywna może wydawać się bardzo niska. Nie zmienia 
to jednak faktu, że po raz kolejny uznano, że spółka nie dostosowała się do zasad 
panujących na terenie państw, w których operuje. Postępowania podobne  
do hiszpańskiego prowadzone są obecnie w Belgii, Holandii, Francji i Niemczech. 

Rekomendacje: GIODO i inne polskie instytucje mogą skorzystać z kolejnego 
precedensu w relacjach Facebooka z państwami UE do ochrony interesów polskich 
użytkowników FB. Warto informować opinię publiczną o naruszaniu przez spółkę 
standardów ochrony danych osobowych i o związanych z tym zagrożeniach. Sposób 
traktowania danych osobowych przez Facebooka to kwestia, którą powinno się 
również brać pod uwagę w ramach konsultacji związanych z dostosowywaniem 
polskiego prawa do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 
[JW/NH] 

                                                      
29

 Zob. R. Hetz i I. Binnie, Facebook fined 1.2 million euros by Spanish data watchdog, 11.09.2017, 
https://www.reuters.com/article/us-equifax-cyber-heitkamp/u-s-senator-on-equifax-hack-
somebody-needs-to-go-to-jail-idUSKCN1BN1WN [odczyt: 13.09.2017]. Informacja o uchwale 
hiszpańskiej la Agencia Española de Protección de Datos: The Spanish DPA fines Facebook for 
violating data protection regulations, 11.09.2017, 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2
017_09_11-iden-idphp.php [odczyt:14.09.2017]. Całość decyzji AEPD (RESOLUCIÓN: R/01870/2017) 
w języku hiszpańskim znajduje się na stronie: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores 
/ps_2017/common/pdfs/PS-00082-2017_Resolucion-de-fecha-21-08-2017_Art-ii-culo-4-5-6-7-
LOPD.pdf [odczyt:14.09.2017]. 

30
 Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2016 Results, 1.02.2017, 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2017/facebook-Reports-Fourth-
Quarter-and-Full-Year-2016-Results/default.aspx [odczyt: 23.09.2017]. 
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Facebook oświadczył, że podczas ostatniej prezydenckiej kampanii 
wyborczej w USA sprzedawał reklamy polityczne zamawiane przez 
podmioty rosyjskie 

KOMUNIKAT 

8 września 2017. W dniu 6 września br. przedstawiciele Facebooka oświadczyli  
w trakcie przesłuchań przed Komisjami Senatu i Kongresu USA ds. służb 
wywiadowczych, że za pośrednictwem założonych w tym serwisie społecznościowym 
sieci fałszywych kont rosyjskie podmioty wykupiły w trakcie ostatniej amerykańskiej 
prezydenckiej kampanii wyborczej reklamy polityczne31. Facebook ustalił w toku 
wewnętrznego audytu sprzedawanych przez siebie reklam, iż chodzi o około 3.000 
reklam wartych 100.000 dolarów, które zostały wykupione za pośrednictwem 470 
fałszywych kont i stron. Słabsze dowody na powiązania z Rosją dotyczyły kolejnych 
2.200 reklam (wartych 50.000 dolarów). 

Facebook zadeklarował, że ze względów prawnych (m.in. trwających postępowań) nie 
może zdradzić treści reklam. Spółka opisała je tylko ogólnikowo. Reklamy zazwyczaj 
nie dotyczyły bezpośrednio kampanii lub kandydatów. Ich celem miało być przede 
wszystkim wzmacnianie budzących kontrowersje przekazów ideologicznych, które 
dotyczyły takich istotnych politycznie spraw jak: „LGBT, kwestie rasowe, imigracja, 
prawo do posiadania broni”32. Reklamy były adresowane do grup szczególnie 
zainteresowanych tymi problemami. Facebook wyjaśniał, że część spośród fałszywych 
kont i stron wykupujących reklamy była powiązana z kojarzoną z działaniami Kremla 
rosyjską spółką Internet Research Agency, prowadzącą m.in. farmy trolli. 

Raport amerykańskiej Narodowej Wspólnoty Wywiadowczej (National Intelligence 
Community) ze stycznia br. opisywał rosyjskie działania w trakcie wyborów 
prezydenckich w USA w roku 201633. Zgodnie z tym opracowaniem, działania 
propagandowe wspieranych przez Rosję mediów realizowała między innymi sieć 
„quasi-rządowych” farm trolli34. Raport wymieniał w tym kontekście właśnie przykład 
firmy Internet Research Agency35. Warto odnotować, że przedstawiciele Google 

                                                      
31

 A. Stamos (Chief Security Officer Facebooka), An Update On Information Operations On Facebook, 
6.09.2017, https://newsroom.fb.com/news/2017/09/information-operations-update/ [odczyt: 
8.09.2017]; O sprawie jako pierwszy pisał szerzej „The Washington Post”, zob. C. D. Leonnig, T. 
Hamburger i R. S. Helderman, Politics Russian firm tied to pro-Kremlin propaganda advertised on 
Facebook during election, 6.09.2017, https://www.washingtonpost.com/politics/facebook-says-it-
sold-political-ads-to-russian-company-during-2016-election/2017/09/06/32f01fd2-931e-11e7-89fa-
bb822a46da5b_story.html [odczyt: 8.09.2017]; zob. też S. Shane i V. Goelsept, Fake Russian 
Facebook Accounts Bought $100,000 in Political Ads, 6.09.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/09/06/technology/facebook-russian-political-ads.html [odczyt: 
8.09.2017]. 

32
 A. Stamos, An Update On Information Operations On Facebook… op.cit. 

33
 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, Intelligence Community 

Assessment, 6.01.2017, https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf [odczyt: 
08.09.2017]. 

34
 Tamże, s. 3.  

35
 Ros. „Агентство интернет-исследований” (forma działalności to sp. z o.o.). Została ona opisana – i 

na te materiały powołuje się prawdopodobnie raport NIC – przez dziennikarza „New York Timesa”; 
zob. A. Chen, The Agency, „The New York Times Magazine” 2.06.2015, 
http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html?_r=0 [odczyt: 8.09.2017]; o 
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oświadczyli, że nie znaleźli śladów wykorzystywania ich reklam w trakcie kampanii 
wyborczej36. Natomiast rzecznik prasowy prezydenta Rosji jednoznacznie 
zdementował informacje o kupowaniu przez Rosję politycznych reklam na 
Facebooku37.  

Komentarz: Facebook próbuje wykazać się sukcesami w zwalczaniu fake news oraz 
operacji (dez)informacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem38. Spółce zależy 
na poprawieniu wizerunku podważonego zarzutami o to, że nie zapobiegła ona 
wykorzystywaniu serwisu w trakcie kampanii wyborczej w USA. Wcześniej, przed 
przesłuchaniami w amerykańskim Kongresie, Facebook odrzucał możliwość 
wykorzystywania przez podmioty zagraniczne sprzedawanych przez niego reklam  
w trakcie kampanii wyborczej.  

Można się spodziewać, że Rosja zacznie używać bardziej wyszukanych niż tu opisane 
technik maskowania swoich działań w mediach społecznościowych. Nie należy dać się 
zwieść niską kwotą wydatków na tę operację. Algorytmy internetowe umożliwiają 
uzyskiwanie potężnych efektów mnożnikowych. 

Rekomendacje: Warto ustalić, czy Facebook byłby gotów wyjaśnić na życzenie władz 
RP, czy także w naszym kraju doszło do podsycania konfliktów społeczno-politycznych 
za pośrednictwem reklam publikowanych w serwisie za pieniądze z Rosji. Warto 
pamiętać także o monitorowaniu innych mediów społecznościowych, z których mogą 
korzystać Rosjanie do wpływania na sytuację w Polsce – np. rosyjskiego VKontakte39. 
Potrzebne wydaje się też stworzenie opinii prawnych określających możliwości 
przeciwdziałania i konsekwencje finansowania podobnych operacji prowadzonych  
w naszym kraju przez podmioty zewnętrzne. [JW/SB]    

  

                                                                                                                                                         
sprawie pisały też media rosyjskie, zob. Александра Гармажапова, ГДЕ ЖИВУТ ТРОЛЛИ. И КТО 
ИХ КОРМИТ, „Новая газета” 7.09.2013, 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/07/56253-gde-zhivut-trolli-i-kto-ih-kormit [odczyt: 
8.09.2017]. 

36
 D. Ingram, Google says it has no evidence of Russian ads about U.S. election, 7.09.2017, 

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-alphabet/google-says-it-has-no-evidence-of-
russian-ads-about-u-s-election-idUSKCN1BI2UK [odczyt: 8.09.2017]. 

37
 Depesza TASS, Песков: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время 

выборной кампании в США, 7.09.2017, http://tass.ru/politika/4543759 [odczyt: 8.09.2017]. 
38

 Biała księga poświęcona działaniom spółki w tej dziedzinie ukazała się 27 kwietnia br.; zob. J. 
Weedon, W. Nuland i A. Stamos, Information Operations and Facebook, 27.04.2017, 
https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf 
[odczyt 8.09.2017]. 

39
 W rankingu „popularności” stron w Polsce prowadzonym przez Alexa.com Facebook zajmuje 3. 

miejsce, zaś VKontakte – 11. (https://www.alexa.com/topsites/countries/PL – odczyt: 8.09.2017]. 
Zasady tworzenia rankingu Alexa zakładają, że o pozycji w nim decyduje to, jak bardzo dana strona 
angażuje uwagę użytkowników (wskaźnikiem tej zmiennej jest iloraz przeciętnej liczby 
użytkowników dziennie w ostatnim miesiącu oraz liczby odsłon danej witryny w tym samym 
miesiącu). 

https://www.novayagazeta.ru/authors/572
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Facebook na 24 godz. zablokował strony brazylijskich i 
angielskojęzycznych organizacji katolickich 

KOMUNIKAT 

20 lipca 2017. W dniu 18 lipca br. strony co najmniej 25 organizacji katolickich 
(głównie brazylijskich) zostało bez podania przyczyny zablokowane przez Facebooka. 
Po około 24 godzinach, w trakcie których trwały protesty i tematem zainteresowały 
się media, blokada została zdjęta. Wyjaśnienia spółki wskazywały na „usterkę  
w algorytmie wykrywania spamu”40. 

Komentarz: Facebook zastosował standardowy wybieg przedsiębiorstw z branży 
internetowej i zrzucił odpowiedzialność za problemy i kontrowersje na rzekomo 
neutralne etycznie oprogramowanie. Ze względu na to, że algorytmy Facebooka 
stanowią jego własność intelektualną, sposób ich działania nie jest jawny. Założenia, 
na których algorytmy się opierają, mogą być sprzeczne z polską racją stanu i blokować 
dostęp polskich obywateli do treści, które amerykańska spółka uzna za wymagające 
zablokowania. Podobnymi możliwościami dysponują również inne media 
społecznościowe – nie tylko amerykańskie – oraz wyszukiwarki internetowe. Istnieje 
też wiele innych doniesień medialnych na temat kontrowersyjnych wypaczeń  
w algorytmach i polityce cenzurowania treści przez Facebooka41. 

Rekomendacja. Wskazane jest przeprowadzenie systematycznej analizy,  
czy algorytmy spółki zachowują symetrię (np. pomiędzy konserwatyzmem  
a lewicowym liberalizmem) w blokowaniu treści uznawanych za fundamentalistyczne 
i wymagające ocenzurowania. [JW/SB] 

  

                                                      
40

 The Associated Press, Facebook Blames Glitch for Shutdown of Catholic Pages, 19.07.2017, 
https://www.nytimes.com/aponline/2017/07/19/us/ap-us-facebook-catholic-pages.html [odczyt: 
20.07.2017]. 

41
 N. Bowles i S. Thielman, Facebook accused of censoring conservatives, report says, 9.05.2016, 

https://www.theguardian.com/technology/2016/may/09/facebook-newsfeed-censor-conservative-
news [odczyt: 20.07.2017]; M. Holter, Facebook Bows to Pressure and Reinstates ‘Napalm Girl’, 
9.09.2016, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-09/facebook-napalm-girl-row-
escalates-as-norway-pm-posts-picture [odczyt: 20.07.2017]; Ł. Woźnicki, Wielka czystka 
narodowców na Facebooku. Znikają profile Marszu Niepodległości, ONR, Młodzieży Wszechpolskiej i 
inne, 26.10.2016, http://wyborcza.pl/7,75398,20895456,wielka-czysta-narodowcow-na-facebooku-
znikaja-profile-onr.html [odczyt: : 20.07.2017]; E. Shugerman, Facebook leak: Internal documents 
show how social media giant handles violence, threats and nudity, 21.05.2017, 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/facebook-rules-violence-threats-nudity-
censorship-privacy-leaked-guardian-a7748296.html [odczyt: 20.07.2017]; 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: 20.07.2017]. 
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Podatność Internetu na zakłócenia większa niż oczekiwano  

SYGNAŁ 

22 września 2017. W dn. 28 sierpnia br. w Japonii doszło do przejściowego odcięcia 
milionów użytkowników od Internetu. Awarię przypisuje się Google’owi, który miał 
wskutek błędu zablokować znaczną część ruchu w sieci42. Przedstawiciel Google’a 
oficjalnie przyznał, iż błąd faktycznie miał miejsce; według jego deklaracji, usterkę 
usunięto w ciągu 8 minut. Mimo to, według doniesień prasowych, wyłączenie sieci 
objęło niemal połowę terytorium kraju i miało poważne konsekwencje,  
w szczególności w postaci odcięcia dostępu obywateli do systemu rezerwacji biletów 
kolejowych oraz usług bankowych43. W ciągu kilku godzin od awarii prędkość 
Internetu w wielu miejscach była znacznie mniejsza niż normalnie. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii zleciło wyjaśnienie przyczyn awarii.  

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

 

  

                                                      
42

 [admin],  Google Made a Small Mistake, Causing a Widespread Internet Outage in Japan, 
28.08.2017, http://vtechnonews.com/google-made-a-small-mistake-causing-a-widespread-
internet-outage-in-japan/ [odczyt: 22.09.2017]. 

43
 M. Locklear, Google accidentally broke the internet throughout Japan, 28.08.2017, 

https://www.engadget.com/2017/08/28/google-accidentally-broke-internet-japan/ [odczyt: 
22.09.2017].  
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Polityki zarządzania danymi użytkowników globalnych firm gospodarki 
cyfrowej: Google, Facebook, Apple 

ANALIZA 

21 kwietnia 2017. Wrażliwe dane osobowe ponad 20 milionów polskich obywateli 
znajdują się na serwerach poza granicami Polski i są przetwarzane oraz analizowane 
przez firmy zagraniczne bez kontroli RP44. Jest to pochodna powszechności 
korzystania z usług wielkich globalnych firm gospodarki cyfrowej, takich jak Google, 
Facebook czy Apple. Na przykładzie tych trzech firm, które są prekursorami 
prowadzenia globalnych działań na danych użytkowników w dużej skali, w niniejszej 
analizie omówiono typy strategii zarządzania prywatnością użytkowników. Na tej 
podstawie przedstawiono rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa narodowego. 

Google 

W 2012 roku Google przedstawił publicznie prototyp specjalnych okularów Google 
Glass o funkcjonalności zbliżonej do smartfona, umożliwiających połączenie  
z Internetem, posiadających specjalny wyświetlacz i sterowanych za pomocą głosu. 
Nowy produkt spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mediów i potencjalnych 
użytkowników. Google Glass, po niemal dwóch latach testów z wykorzystaniem około 
8 tysięcy ochotników osiągnął odpowiednią doskonałość techniczną i na wiosnę 2014 
roku ogłoszono oficjalne rozpoczęcie sprzedaży. W styczniu 2015 roku Google 
zaskoczył rynek decyzją o wycofaniu się z produkcji i sprzedaży okularów. Ta decyzja 
była o tyle intrygująca, że wielomilionowa inwestycja w innowacyjny projekt 
badawczo-rozwojowy zakończyła się sukcesem. Okulary działały bardzo dobrze, miały 
pozytywną ocenę testerów i tysiące osób zainteresowanych zakupem nowego 
produktu. Aby zrozumieć decyzję Google’a, należy krótko prześledzić narastające 
obawy związane z ingerencją w prywatność osób trzecich przez użytkowników Google 
Glass noszących na głowie komputer z kamerą i mikrofonem. Zaczęto publikować 
przykłady miejsc, gdzie Google Glass mógłby zostać zakazany45. Momentem 
przełomowym stały się przypadki, kiedy osoby noszące testowe modele zaczęto 
wypraszać z klubów nocnych, a nawet z restauracji46. Wydarzenia te, mocno 
nagłośnione przez media, rodziły skojarzenia łączące Google z inwigilacją oraz 
działaniami ingerującymi w prywatność. W obliczu narastającej fali krytyki Google 
wycofał się z wprowadzenia produktu na rynek.  

Kluczowa w tym kontekście jest odpowiedź na pytanie dlaczego Google tak bardzo 
przejął się wówczas krytyką, zrezygnował z potencjalnie lukratywnego źródła 
przychodów i zaakceptował straty związane z inwestycją w badania i rozwój. 
Odpowiedź przynosi analiza modelu biznesowego cyfrowego potentata. 
Podstawowym źródłem jego dochodów jest działalność na rynku reklamy 

                                                      
44

 Zagadnienie to bliżej przedstawiono na przykładzie firmy Google w raporcie pt. „Nowe technologie 
w kontekście interesu narodowego RP. Przegląd problemów i rekomendacje”, Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016. 

45
 S. Estep, 10 Places Where Google Glass is Banned, https://smallbusiness.yahoo.com/advisor/10-

places-where-google-glass-banned-144517888.html [odczyt:20.09.2017]. 
46

 L. Moran, Seattle eatery in war of words with customer booted for wearing Google Glass, 
29.12.2013, http://www.nydailynews.com/news/national/google-glass-wearer-kicked-eatery-
article-1.1532658 [odczyt:20.09.2017]. 
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internetowej. W 2015 roku 70% przychodów Google (ponad 52 miliardy USD) 
pochodziło z reklam zamieszczanych na stronie własnej wyszukiwarki poprzez 
wykorzystanie usługi AdWords oraz w serwisie YouTube. Około 20% przychodów 
(ponad 15 miliardów USD) pochodziło z reklam na stronach klientów Google’a 
poprzez wykorzystanie usługi AdSense. Pozostałe 10% przychodów (prawie  
8 miliardów USD) pochodziło ze sprzedaży w sklepie Google Play oraz np.  
z udostępniania dodatkowej przestrzeni dyskowej w usłudze Google Drive. Jak widać, 
główny strumień dochodów pochodzi z, wydawałoby się banalnej, funkcjonalności, 
jaką są linki sponsorowane na stronie wyszukiwarki Google’a. Klientem tej usługi są 
głównie tysiące małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które w ten prosty sposób 
są w stanie dotrzeć z ofertą swoich usług do potencjalnych klientów. Ci potencjalni 
klienci to oczywiście użytkownicy wyszukiwarki Google. W tej perspektywie 
użytkownik Google’a jest „produktem”, który jest oferowany klientom biznesowym 
przynoszącym realny przychód. Z tego względu Google bardzo dba o swoje 
„produkty”, oferując użytkownikom indywidualnym całe portfolio różnego rodzaju 
nieodpłatnych serwisów, w tym najpopularniejszą stronę WWW w całym Internecie, 
jaką jest wysokiej jakości wyszukiwarka. Masowe odejścia użytkowników do 
alternatywnych serwisów47 mogłyby de facto doprowadzić do upadku firmy. Dlatego 
Google stara się nie zrazić swoich użytkowników albo nie przestraszyć ich jakąś 
informacją o daleko zakrojonej ingerencji w prywatność. Prawdopodobnie z tego 
właśnie względu postanowiono powstrzymać wprowadzenie Google Glass na rynek48. 
Zapewne uznano, że potencjalne korzyści ze sprzedaży Google Glass nie pokryją 
kosztów utraty reputacji. 

W tym kontekście politykę prywatności Google można scharakteryzować jako „nie 
przestraszyć”, co oznacza raczej ostrożne podejście w stosunku do oferty usług 
komercyjnych wykorzystujących zaawansowaną analizę danych osobowych. Potencjał 
firmy w tym zakresie jest olbrzymi i obecnie wykorzystywany jest on świadomie  
w bardzo ograniczony sposób. Oferowane usługi wykorzystujące tego typu analizy49 
nie epatują szczegółami i większość użytkowników nie ma świadomości faktu 
przeprowadzania tego typu analiz. Towarzyszy temu rodzaj celowej infantylizacji 
wizerunku firmy poprzez publikowanie zdjęć pracowników w charakterystycznych 
czapeczkach z wiatraczkiem czy tworzenie filmów promocyjnych w formie kreskówek 
dla dzieci. Należy wyraźnie podkreślić, że w oficjalnie publikowanej polityce 
prywatności dla użytkowników50, firma informuje o gromadzeniu danych osobowych.  

 

                                                      
47

 Przykładem takiego serwisu jest wyszukiwarka https://duckduckgo.com/, która reklamuje się 
następująco: „1. Nie przechowujemy Twoich osobistych informacji, 2. Nie śledzimy Cię przy pomocy 
reklam, 3. Nie śledzimy Ciebie również w trybie przeglądania prywatnego”.  

48
 W lipcu br. ogłoszono jednak wprowadzenie na rynek nowej, ulepszonej wersji okularów Google 

Glass 2.0, adresowanej przede wszystkim do profesjonalistów; zob. komunikat pt. Google Glass 2.0 
wracają na rynek jako narzędzie dla profesjonalistów – z potencjalnymi zastosowaniami w zakresie 
szpiegostwa przemysłowego, technik nadzoru i wojska, „Biuletyn OSWC” nr 6 z lipca 2017 roku. 

49
 Jak np. algorytm Probabilistic Hierarchical Inferential Learner w serwisie Gmail, Źródło: J. Gould, 

The Natural History of Gmail Data Mining, 24.07.2014, https://medium.com/@jeffgould/the-
natural-history-of-gmail-data-mining-be115d196b10 [odczyt:20.09.2017]. 

50
 https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ [odczyt:20.09.2017]. 
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Facebook 

Podejście Facebooka jest bardziej liberalne (w znaczeniu swobodnego wykorzystania 
gromadzonych danych). Zakres zbieranych danych jest porównywalny z Googlem, ale 
zdecydowanie bardziej rozległy w odniesieniu do analizy powiązań użytkowników 
serwisu. Firma w sposób otwarty korzysta z wiedzy na temat użytkowników51 oferując 
swoim klientom system marketingu bezpośredniego. Co najmniej rok wcześniej  
(w 2015) niż Google firma zaczęła wykorzystywać wiedzę o użytkownikach na 
podstawie monitorowania odwiedzanych stron WWW z wykorzystaniem technologii 
DoubleClick52. Ponadto, Facebook współpracuje z firmą Acxiom, największym w USA 
brokerem informacji o konsumentach, w zakresie wymiany informacji53. Podobnie jak 
dla Google’a, użytkownicy są więc „produktem” oferowanym reklamodawcom. 
Facebook dla użytkowników jest całkowicie nieodpłatny, a zdecydowana większość 
przychodów pochodzi od reklamodawców54. Zdecydowanie odważniejsza polityka 
prywatności Facebooka wynika z quasi-monopolu, jaki jest generowany przez tzw. 
efekt sieciowy pierwszego rzędu55, co implikuje relatywnie stabilną sytuację rynkową. 

Apple 

Apple ma bardziej restrykcyjne i niemalże przeciwstawne do opisanych wcześniej,  
podejście do problemu prywatności. Prezes firmy Tim Cook jesienią 2014 złożył 
następujące oświadczenie: „Nasz model biznesowy jest bardzo prostolinijny: 
Sprzedajemy wspaniałe produkty. Nie budujemy twojego profilu w oparciu o to,  
co piszesz w mailach albo poszukujesz w Internecie, aby go potem sprzedać 
reklamodawcom. Nie ‘monetyzujemy’ informacji, które składujesz na swoim iPhonie 
czy na iCloud. Nie czytamy Twoich maili czy komunikatów dla marketingu 
bezpośredniego. Nasze oprogramowanie i usługi są projektowane tak, aby nasze 
urządzenia były lepsze. To klarowne i proste”56.  

To oświadczenie to de facto deklaracja strategii biznesowej budowania przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o zarządzanie prywatnością polegające na całkowitej 
ochronie danych klientów. To oryginalne podejście istotnie odróżnia Apple od jego 
bezpośredniej konkurencji (koreańskiego Samsunga i chińskiego Huawei), która zbiera 
i analizuje dane klientów w szerokim zakresie. W odniesieniu do swoich 
dalekowschodnich konkurentów Tim Cook jest w końcowej części wspomnianego 
oświadczenia nawet bardziej stanowczy: „Chciałbym być absolutnie jasno zrozumiany, 
że nigdy nie współpracowaliśmy z jakąkolwiek instytucją rządową w jakimkolwiek 

                                                      
51

 C. Dewey, 98 personal data points that Facebook uses to target ads to you, 19.08.2016, 
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/19/98-personal-data-points-
that-facebook-uses-to-target-ads-to-you/?utm_term=.901673788495 [odczyt:20.09.2017]. 

52
 https://www.propublica.org/article/google-has-quietly-dropped-ban-on-personally-identifiable-

web-tracking [odczyt:20.09.2017]. 
53

 Acxiom Becomes an Audience Data Provider in Facebook Marketing Partner Program, 17.02.2015, 
https://www.acxiom.com/news/acxiom-becomes-audience-data-provider-facebook-marketing-
partner-program/ [odczyt:20.09.2017]. 

54
 Poniżej 10% przychodów pochodzi z opłat oraz sprzedaży tzw. „virtual goods” (ang. dóbr 

wirtualnych), tj. bezpośrednio od użytkowników. 
55

 Pojęcie to oznacza sytuację, w której wartości dla klienta zależne są od liczby użytkowników danego 
produktu. 

56
 https://www.apple.com/privacy/ [odczyt:20.09.2017]. 
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kraju, aby zbudować tzw. ‘backdoor’ w jakimkolwiek z naszych produktów czy 
serwisów. Nigdy nie daliśmy zezwolenia na dostęp do naszych serwerów. I nigdy do 
tego nie dopuścimy”57.  

Podsumowanie 

Wyżej omówione podejścia do polityki prywatności są pochodną modelu 
biznesowego zorientowanego na długoterminową strategię generowania wartości 
ekonomicznej. Napięcie pomiędzy krótkoterminowym wzrostem przychodów a utratą 
zaufania użytkowników determinuje zwykle bardzo konserwatywne strategie 
zarządzania wizerunkiem i ostrożne demonstrowanie klientom potencjału 
wykorzystywania danych na ich temat. Intrygujące jest powstawanie zupełnie 
przeciwstawnych podejść do budowania polityk prywatności i w efekcie nowych 
strategii budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o podejście do danych 
osobowych. Istotne jest także podkreślenie, że zarówno Google jak i Facebook wciąż 
są w fazie poszukiwania optymalnego dla siebie podejścia do zagadnienia 
prywatności.  

Firmy przedstawione w niniejszej analizie działają w warunkach gospodarki rynkowej  
i kierują się zasadami etycznymi charakterystycznymi dla cywilizacji zachodniej. Ich 
powodzenie biznesowe jest silnie uzależnione od reputacji i transparentności 
prowadzonych działań. Nie dotyczy to firm funkcjonujących w państwach 
autorytarnych, gdzie działalność biznesowa może być wspierana finansowo  
i kontrolowana przez państwo. Jest to charakterystyczne m.in. dla wielkich serwisów 
internetowych i producentów elektroniki użytkowej z Chin i Federacji Rosyjskiej.  
W ich przypadku użytkowanie oznacza dobrowolne oddanie wrażliwych danych 
osobowych instytucjom, które przetwarzają je w sposób poza jakąkolwiek kontrolą  
i mogą wykorzystać je przeciw interesom RP.  

Rekomendacje 

Sugerowane są następujące działania: 

1. Wspieranie i inicjowanie w parlamencie Unii Europejskiej rozporządzeń  

w zakresie ustalenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych58 

obywateli RP i innych członków UE przez globalne firmy gospodarki cyfrowej. 

2. Monitorowanie oficjalnych polityk prywatności oraz rzeczywistych aktywności 

firm gospodarki cyfrowej. [JS/ŁA] 

  

                                                      
57

 Tamże.  
58

 W tym między innymi prawo do fizycznego wykasowania wszelkich danych osobowych na życzenie 
użytkownika. 
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Cyfryzacja gospodarki a zagrożenie związane z bezrobociem 
technologicznym 

ANALIZA 

25 lipca 2017. W ostatnich latach upowszechnia się opinia, że nowe technologie 
kreują bezrobocie, czyniąc ludzką pracę bezużyteczną. Niniejsza analiza proponuje 
dość szerokie, historyczne, spojrzenie na problematykę tzw. bezrobocia 
technologicznego, dostarczając informacji niezbędnych do pełniejszego zrozumienia 
zachodzących przemian oraz postulując antycypowanie przyszłych zdarzeń. 

Ramy teoretyczne 

Bezrobocie technologiczne (dalej: BT) jest jednym z głośniej dyskutowanych 
społecznych następstw postępu technicznego, w toku którego – za sprawą rozwoju 
nowych technologii w dziedzinie produkcji oraz usług, a dalej automatyzacji  
i optymalizacji procesów – zasób ludzki i jego praca zastępowane są przez maszyny. 
Choć ekonomiści i liderzy opinii są zgodni w ocenie realności BT, w środowisku tym od 
lat funkcjonują dwie przeciwstawne wizje natury i konsekwencji tego zjawiska. 
Pierwsze z podejść nazywane jest teorią kompensacji, zaś spojrzenie konkurencyjne 
określane jest jako teoria masowego bezrobocia technologicznego i „końca pracy”.   

Przedstawiciele nurtu kompensacji rozpatrują BT w kategoriach mikroekonomicznych, 
sprowadzając je do procesu o czasowym charakterze. W ujęciu tym negatywne 
tendencje na rynku pracy mają być kompensowane przez rozliczne mechanizmy 
względem nich kontrtendencyjne, prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy. 
Finalnie zasób siły roboczej początkowo wypchnięty z rynku pracy podlegałby 
ponownej absorpcji na tymże rynku. 

W koncepcji masowego bezrobocia technologicznego i „końca pracy” BT zostaje 
podniesione do rangi zjawiska makroekonomicznego o dotkliwych, rewolucyjnych 
konsekwencjach społecznych. Innowacje technologiczne mają skutkować 
definitywnym wyparciem z rynku szerokich rzesz pracowników. Zwolennicy tej teorii 
podają w wątpliwość możliwości pełnej kompensacji i realokacji zasobów ludzkich. 
Immanentnym jej elementem jest załamanie rynków pracy i widmo końca pracy.  

BT w perspektywie historycznej i obecnie 

Historycznie BT sprzęgało się z dynamiką tzw. rewolucji przemysłowych. Pierwszą 
rewolucję, poprzedzającą tzw. erę pary, zainicjował w XVIII wieku wynalazek maszyny 
parowej. Era pary to czas przewrotu w dziedzinie transportu, hutnictwa  
i włókiennictwa. Druga rewolucja, poprzedzająca tzw. erę elektryczności, miała 
miejsce na przełomie XIX i XX wieku i współwystępowała z co najmniej kilkoma 
przełomowymi innowacjami technologicznymi – skonstruowaniem żarówki, budową 
silnika wysokoprężnego, opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej oraz 
wynalazkiem linii produkcyjnej. Trzecia rewolucja przemysłowa, a zaraz po niej tzw. 
era komputerów, przypadły na drugą połowę XX wieku – za ich motor uznaje się m.in. 
wynalazek mikroprocesora, automatyzację i komputeryzację produkcji oraz 
miniaturyzację urządzeń.  
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Rys. 2. Rewolucje przemysłowe 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Choć pierwsze symptomy mechanizacji ekonomiści przyjęli z ufnością i entuzjazmem, 
już pod koniec XVIII wieku zaczęto zauważać, że kierunek oddziaływania nowych 
technologii na rynek pracy i wtórne w relacji do niego procesy społeczne jest trudny 
do przewidzenia. Optymizm klasycznej ekonomii, z uporczywością pielęgnującej 
paradygmat kompensacji, kontrastował z rozgoryczeniem i zubożeniem klasy 
robotniczej, która upatrując przyczyn swego położenia w mechanizacji produkcji, 
zaczęła organizować się w związki zawodowe i toczyć z maszynami rozpaczliwą, 
luddystyczną walkę. W XIX i XX wieku poglądy na rolę maszyn w życiu społecznym 
radykalizowały się, a w dyskursie ekonomiczno-filozoficznym rosły wpływy 
apokaliptycznej wizji „końca pracy”. Wizja ta jak dotąd nigdy się nie zrealizowała  
– w odpowiedzi na zmiany w popycie na pracę, struktura zawodowa ewoluowała od 
struktury agrarnej do przemysłowej, a następnie poprzemysłowej, w której głównym 
źródłem utrzymania ludności jest wytwarzanie i przetwarzanie informacji. Równolegle 
do zmian w sferze pracy i gospodarki postępowały przemiany struktury społecznej 
jako takiej, w tym urbanizacja i masowa migracja ludności ze wsi do miast, poprawa 
warunków życia, upowszechnienie edukacji, czy demokratyzacja społeczeństw.  

Współcześnie środowiska naukowe i biznesowe, w tym opiniotwórcze World 
Economic Forum, diagnozują procesy mogące zwiastować czwartą rewolucję 
przemysłową. Wynalazkiem tzw. ery cyfrowej ma być „system uczący się”, a jego 
„olejem napędowym” – dane. Zgodnie z przewidywaniami, zainicjowana przez 
rewolucję mechanizacja obejmie m.in. profesje umysłowe – najdłużej się jej jak dotąd 
opierające.  
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Przyszłość rysowana w ciemnych barwach 

Z uwagi na uniwersalność pracy i jej przemożny wpływ na jakość życia, BT jest 
kategorią silnie rezonującą społecznie. W dobie społeczeństwa informacyjnego,  
w którym informacja staje się jednym z cenniejszych towarów, a jej dystrybucja 
rozproszona jest między licznych, często nie w pełni profesjonalnych wydawców, 
wzrasta ryzyko nierzetelności przekazu.  

Obok nie zawsze obiektywnych treści o charakterze dziennikarskim, źródłem 
pesymizmu bywają też wyniki niektórych prac naukowych. W 2013 roku środowisko 
skupione wokół University of Oxford opublikowało autorskie szacunki, zgodnie  
z którymi najdalej do 2033 roku profesje 47% amerykańskich pracowników z wysokim 
prawdopodobieństwem zostaną w pełni zautomatyzowane59. W pierwszej kolejności 
automatyzacja miałaby dotknąć osób na stanowiskach administracyjno-biurowych, 
pracowników transportu i logistyki oraz produkcji. W grupie najniższego ryzyka  
(33% pracowników) znalazły się zawody tzw. wysokich kompetencji i czynności 
nierutynowych. 

Powody do optymizmu? 

Choć procesy technologiczno-gospodarcze nie są dziedziną, w której uprawniona 
byłaby prosta ekstrapolacja trendów historycznych, rezultaty wcześniejszych 
rewolucji przemysłowych kazałyby spoglądać w przyszłość ze względnym 
optymizmem. W ocenie ekspertów z firmy Cognizant, jednej z wiodących globalnie 
firm z sektora IT i konsultingu, każda era przemysłowa przechodziła przez analogiczne 
fazy60. W początkowym stadium dostęp do nowej technologii był utrudniony, 
ograniczony do wąskiego grona odkrywców, z kolei sam wynalazek stanowił źródło 
destabilizacji i społecznych niepokojów. Dopiero później, w miarę jak technologia 
dojrzewała, dostęp ten upowszechniał się, wynalazek powszedniał, a dobra będące 
jego wytworem stawały się ogólnodostępne, przyczyniając się do poprawy warunków 
życia, wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. W ocenie Cognizant, z uwagi na 
cykliczność procesu i diagnozowaną obecność zjawisk typowych dla jego wczesnych 
etapów, nie ma powodów, by scenariusz ten nie powtórzył się w XXI wieku. 
Pierwszym symptomem przejścia ery cyfrowej od elitarnej i „tajemniczej” fazy inicjacji 
do demokratycznej i utylitarnej fazy rozkwitu miałaby być absorpcja nowej 
technologii przez organizacje, których działalność ogniskuje się wokół podstawowych 
potrzeb i obszarów ludzkiej aktywności – takich jak organizacje rządowe, podmioty 
systemu ochrony zdrowia, edukacji czy transportu.  

Jak zauważono wcześniej, zmiany w strukturze zawodowej, pomimo bezsprzecznych 
napięć, jakie niejednokrotnie im towarzyszyły, nigdy nie doprowadziły do rozpadu 
rynku pracy. Patrząc na to zjawisko w dłuższym czasookresie, powstaje pytanie, czy 
skutki rewolucji cyfrowej mogą w swej skali przewyższyć efekty przemian, które 
dokonały się przed nią.  

                                                      
59

 Por. C. B. Frey, M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to 
computerization?, University of Oxford, 17.09.2013; Carl B. Frey et al., Technology at work v2.0: The 
future is not what it used to be, Citi GPS: Global Perspectives & Solutions. 

60
 Por. M. Frank, P. Roehrig, B. Pring, What to do when machines do everything: How to get ahead in a 

world of AI, algorithms, bots, and big data, New Jersey 2017, Wiley. 
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Na przełomie XVIII i XIX wieku 4/5 Amerykanów trudniło się rolnictwem, obecnie zaś 
rolnicy stanowią 1/50 wszystkich pracujących mieszkańców tego kraju. W minionych 
dziesięcioleciach pod wpływem innowacji technologicznych z rynku pracy zniknęła 
bezpowrotnie ogromna większość stanowisk związanych z pracą fizyczną (udział 
całkowicie zautomatyzowanych miejsc pracy w tym segmencie szacowany jest nawet 
na 90%). Elastyczność rynku pracy i siły roboczej wydaje się współcześnie większa niż 
kiedykolwiek wcześniej: każdego miesiąca w Stanach Zjednoczonych zanika około 1,7 
mln stanowisk, a zmiana ta nie pociąga za sobą istotnych konsekwencji dla stopy 
bezrobocia rejestrowanego61. Niektórzy eksperci konstatują te i podobne statystyki 
stwierdzeniem, iż gdyby wizja „końca pracy” miała kiedykolwiek się urzeczywistnić, 
stałoby się to już wcześniej. 

Okolicznością uprawdopodabniającą powyższą tezę wydaje się także tempo rozwoju 
systemów uczących się. Wedle ogólnodostępnej wiedzy, aktualne możliwości 
sztucznej inteligencji wyczerpują się w tym, co zwykło się określać mianem narrow 
artificial intelligence. Dzisiejsze maszyny są w stanie opanować pojedyncze 
powtarzalne czynności, a następnie wykonywać je precyzyjnie i bardzo szybko, lecz na 
tym ich możliwości się kończą. Specjaliści nie są jednomyślni w ocenie 
prawdopodobieństwa i horyzontu czasowego wdrożenia systemów, których potencjał 
zrównywałby się z możliwościami poznawczymi człowieka (general artificial 
intelligence) lub je przekraczał (super artificial intelligence). Sytuacja ta wydaje się 
mieć dość oczywiste konsekwencje dla dynamiki zmian na rynku pracy i zastępowania 
jednych kompetencji innymi – zarówno tej dokonującej się obecnie, jak i czekającej 
nas w nieodległej przyszłości.  

Fakt, iż jakaś profesja znajdzie się pod wpływem nowej technologii nie musi być 
jednoznaczny z całkowitą jej automatyzacją. Zawód to kompilacja zadań. W opinii 
części środowisk eksperckich, natura zadań charakterystycznych dla zawodów 
fizycznych i umysłowych jest całkowicie różna, stąd profesje te nie mogą i nie będą 
automatyzować się w taki sam sposób. Na obecnym etapie prac nad systemami 
uczącymi się pełna substytucja możliwa jest jedynie w odniesieniu do zawodów 
złożonych w całości z zadań powtarzalnych. Dużej części profesji umysłowych, których 
nieodzownym elementem jest kreatywne wykorzystywanie wiedzy, maszyna może 
zaoferować jedynie efekt swoistego wzmocnienia – wyręczając piastujących je 
pracowników w rutynowych, niejednokrotnie żmudnych i błędogennych zadaniach,  
i pozwalając zwiększyć budżet czasu na zadania problemowe i nietypowe, których 
rozwiązywanie jest w tych zawodach najważniejszym motorem postępu.  

Panuje pogląd, że pełna automatyzacja nie znajdzie zastosowania w kreatywnych 
zadaniach kognitywnych czy analitycznych, może też nie zdać egzaminu  
w nierutynowych pracach fizycznych (np. na liniach produkcyjnych 
spersonalizowanych samochodów), a nawet w tych obszarach, do których dzisiejsza 
maszyna jest niejako w naturalny sposób predystynowana, jak choćby w niektórych 
powtarzalnych zajęciach manualnych (np. w przetwórstwie rolno-spożywczym  
i zawodach rzemieślniczych, w których ceni się ręczną produkcję), a także  
w relatywnie powtarzalnych i prostych interpersonalnych pracach umysłowych  
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(np. w sektorze B2C, tj. na linii relacji z konsumentem). Specjaliści z Cognizant szacują, 
iż do 2025 roku ok. 3/4 amerykańskich pracowników doświadczy swoistego efektu 
wzmocnienia przez systemy uczące się, a zaledwie 12% miejsc pracy zostanie przez 
owe systemy całkowicie wyparte. W miejsce tych ostatnich utworzone zostaną 
profesje nowe, dziś trudne do przewidzenia czy wyobrażenia.  

Zgodnie z tą optyką w nadchodzących latach należałoby spodziewać się stopniowej 
transformacji globalnego rynku pracy, z rynku o ciągle znaczącym udziale kompetencji 
niskich i zadań powtarzalnych, do rynku kompetencji wysokich i czynności 
nierutynowych, które obecny model zastępowania kompetencji niejako promuje  
i chroni. Z analiz wynika, że tego typu przesunięcie już się dokonuje, a rynki pracy  
– w tym rynek brytyjski będący obiektem jednego z przedmiotowych studiów 
przypadku firmy Deloitte – są tego wielkim beneficjentem62. W całkowitym 
rozrachunku mechanizacja i inne czynniki z nią współwystępujące wykreowały więc 
blisko cztery razy więcej miejsc pracy niż wygasiły, co więcej – nowe zajęcia okazywały 
się zwykle lepiej płatne (średnio o 10 tys. GBP w skali roku), a zarazem rzadziej 
obarczone wysokim teoretycznym prawdopodobieństwem pełnej automatyzacji63.  

Rekomendacje: Ministerstwo Edukacji powinno zlecić swojemu Instytutowi Badań 
Edukacyjnych zdiagnozowanie stopnia dostosowania polskiego systemu edukacji do 
wyzwań związanych z bezrobociem technologicznym. [NH/ŁA] 
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