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INWIGILACJA – to nic innego, jak śledzenie oraz kontrolowanie 

społeczeństwa za pomocą różnych narzędzi, m. in.: nowych 

technologii. Innymi słowy jest to wgląd do wszystkich czynności 

obywateli oraz ich poczynań; z uwagi na specyfikę obszaru – z 

niemożliwością zachowania polityki prywatności osobowej. 

Inwigilacja śledzi ludzkie zachowania i wykrywa te nietypowe, 

które mogą być potencjalnym zagrożeniem. 

 

Czym jest INWIGILACJA? 

Rodzaje inwigilacji 

Rodzajów inwigilacji może być wiele, a podziału możemy 

dokonać z uwagi na jej charakter, specyfikę oraz pełniące 

zadanie. 

Wyróżnia się więc różne typy inwigilacji. Między innymi: 

 

 Jawna (wtedy, kiedy obserwowani / podsłuchiwani / 

kontrolowani są tego świadomi). 

 Tajna (wtedy, gdy obserwowani / podsłuchiwani / 

kontrolowani NIE są tego świadomi). 

  Masowa (dotyczy kontroli całego społeczeństwa lub 

większej liczby osób). 

  Indywidualna (skupia się na indywidualnym przypadku, 

pojedynczej osobie lub mniejszej grupie osób – często 

związanych z jakąś sprawą). 

 Wyrywkowa (losowa) – to wybrane przez maszynę / 

oprogramowanie osoby do podglądu wyrywkowego 

(kontrola losowa). 

 

 

 

W tym numerze między innymi: 

 

1 Czym jest INWIGILACJA? 

1 Rodzaje inwigilacji 

2 Organizacje szpiegowskie 

2 Świadomość społeczeństwa 

2 Urządzenia i maszyny śledzące 

3 Jakie są zagrożenia? 

3 Jakie są pozytywne aspekty? 

4 Teorie spiskowe, czy porażająca             

prawda? 

4         Jak chronić siebie i prywatność? 

Nawet kiedy Ci się 

wydaje, że nikt Cię nie 

widzi – wciąż jesteś 

podglądany… 
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Organizacje szpiegowskie – to tajne ugrupowania rządowe lub 

pozarządowe. utworzone z inicjatywy projektu lub osób/osoby w 

celu kontroli danej grupy społecznej – dla pozyskania informacji 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa (interesu) wybranych jednostek 

lub grup inwigilujących. 

Organizacje szpiegowskie 

Czy Ludzie są świadomi tego, że na co dzień są podglądani? Duża 

większość nawet nie zdaje sobie z tego sprawy; lub w ogóle o tym 

nie myśli. Sam fakt posiadania tej świadomości (bycia permanentnie 

inwigilowanym) nie odsunie od Nas tego procesu. Jednak będąc 

świadomym stałego podglądania, możemy znacznie lepiej chronić 

Naszą prywatność i skuteczniej zabezpieczać strefy osobiste, tak aby 

poufne informacje o Nas nie wpadły w niepowołane ręce. 

Świadomość społeczeństwa 

 

Czy dobrze byłoby Ci 

mieć świadomość tego, 

że przez cały czas: 

 ktoś Cię obserwuje? 

Urządzenia i maszyny śledzące 

Jak do tej pory, XXI w. jest najbardziej zaawansowanym 

technologicznie okresem w dziejach życia człowieka. Istnieją 

bowiem już nawet maszyny z zaprogramowaną sztuczną 

inteligencją, która rozumie język ludzki i na jego podstawie 

zarządza inwigilacją informując o swoich poczynaniach 

administratorów systemów inwigilacyjno-kontrolujących. 

Są już maszyny, które 

wyrywkowo reagują na 

dane słowa (mówione i 

pisane). Dlatego lepiej 

uważaj co mówisz… 
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Jakie są zagrożenia? 

Głównym zagrożeniem INWIGILACJI jest łamanie prywatności i 

sfer osobistych życia człowieka. Kolejnym cieniem dla tego 

procesu jest podglądanie ludzi we wszystkich sytuacjach (bez 

wyjątku), co też może rodzić bardzo poważne pytania etyczne. 

Jakie są pozytywne aspekty? 

 
Pomimo bardzo wielu znaków zapytania oraz zagrożeń, można 

wskazać pozytywne aspekty procesów INWIGILACYJNYCH. 

Dzięki nim, zyskujemy znacznie bezpieczniejsze społeczeństwo. 

Ponadto dzięki kontroli poczynań oraz zachowań zwykłych 

obywateli można łatwiej dążyć do coraz większego 

wyeliminowania zagrożeń, jak i egzekwowania sprawiedliwości. 

 

Głównym celem 

inwigilacji masowej jest 

zapewnienie ładu, 

porządku oraz 

bezpieczeństwa w 

społeczeństwie.   

Paradoks: Nikt z Nas nie 

chce być inwigilowany, 

ale każdy chce żyć w 

bezpiecznym Świecie. 
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Według niektórych źródeł, prywatnymi podmiotami 

kontrolującymi nawet władzę wszystkich państw jest grupa elit 

zarządzająca całym światem. Dzięki inwigilacji mogą łatwiej 

„trzymać ludzi” w garści i nimi kierować oraz manipulować, 

stosując w tym również nieetyczne metody: socjotechniki, czy 

psychomanipulacji. 

Teorie spiskowe, czy porażająca prawda? 

Co możesz zrobić, aby móc chronić lepiej SIEBIE oraz swoją 

PRYWATNOŚĆ? Podajemy Ci 7 kroków bezpiecznego człowieka: 

 

 

 Zaklej na stałe kamerki (kolorową taśmą): w laptopie oraz 

w miarę możliwości w urządzeniach mobilnych. 

 

 Do urządzeń mobilnych stosuj klapki zasłaniające 

kamerki oraz mikrofony. 

 

 Rozmawiając przez telefon, czy komputer nie używaj 

(nawet dla żartu) podejrzanych słów, typu: sex, bomba, 

terror, gdyż kierują one uwagę maszyn na Ciebie. 

 

 Rozmawiając przez telefon, czy komputer nie opowiadaj 

nigdy o swoich prawdziwych, najważniejszych planach 

oraz życiu prywatnym. 

 

 Zawsze zasłaniaj wszystkie okna w domu. 

 

 Staraj się mieć wyłączoną opcję lokalizacji GPS w 

urządzeniach. 

 

 Staraj się spać daleko od urządzeń elektronicznych. 

 

Jak chronić siebie i prywatność? 

- Nie musisz ciągle nosić 

telefonu przy sobie; robić 

sobie co chwilę zdjęć o 

rozmawiać przez niego o 

wszystkim, ze wszystkimi… 

Życie osobiste, zostaw w 

spokoju tam, gdzie jest… 

Staraj się nie podawać za 

dużo informacji na swój 

temat poprzez urządzenia 

elektroniczne.   


