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Wprowadzenie 

Dzieje cywilizacji to historia nowych technologii i innowacji, które wywierają ogromny wpływ na życie 

ludzi. Wynalazek łuku zrewolucjonizował polowanie, a koło zupełnie zmieniło metody transportu. W 

architekturze łuk przyniósł radykalną transformację technik budowlanych, krosno przeobraziło produkcję 

odzieży, a druk – utrwalanie i przekazywanie myśli. Maszyna parowa umożliwiła produkcję na skalę 

przemysłową, a silnik elektryczny zdemokratyzował dostęp do energii. Szczepionki i antybiotyki były 

przełomem w opiece zdrowotnej i medycynie. Kolej, samochód i samolot doprowadziły do ponownej 

rewolucji w transporcie; dzięki telefonowi, łączności mobilnej oraz internetowi komunikacja jest tak łatwa, 

jakbyśmy wszyscy mieszkali w jednej globalnej wiosce. 

Chociaż wszystkie te technologie przyniosły ludzkości wiele korzyści, miewały też niezamierzone 

konsekwencje, z którymi trzeba było sobie radzić. Nierzadko zakłócały dotychczasowy sposób 

funkcjonowania i porządek społeczny, siejąc zamęt i powodując szkody. Ludzie musieli dopiero się 

nauczyć, jak najlepiej wykorzystywać innowacje.  

Dziś rozwój technologiczny trwa, a jego tempo nieustannie wzrasta. Chcąc czerpać z wynalazków 

maksymalne korzyści i ograniczyć szkody, społeczeństwa i politycy muszą przewidywać przełomowe 

innowacje, odpowiednio wcześnie analizować potencjalne zyski i straty oraz koordynować reakcje. 

Uprzedzać rozwój wypadków można na różne sposoby: przyjmując przepisy regulujące technologie (i 

ewentualnie zakazujące niektórych zastosowań); wspierając rozwój technologii ze środków publicznych 

lub ułatwiając ich wdrażanie za pośrednictwem norm i regulacji; edukując i informując ludzi, by potrafili 

czerpać większe korzyści z technologii; kompensując straty ponoszone przez te grupy społeczne, które 

mogą ucierpieć w wyniku wprowadzenia nowych technologii. 

O kształcie polityki w XXI w. decydują głównie instytucje Unii Europejskiej, organy krajowe w państwach 

członkowskich oraz coraz liczniejsze międzynarodowe i globalne ciała polityczne. Polityka UE wpływa 

nie tylko na życie ponad 500 milionów Europejczyków, lecz w coraz większym stopniu również na 

światowe tendencje i rozwój sytuacji w dziedzinie zmiany klimatu, efektywnego gospodarowania 

zasobami i zrównoważonego rozwoju, handlu, opieki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów 

regionalnych oraz zwalczania ubóstwa.  

Aby działać efektywniej, Parlament Europejski często musi wykraczać poza perspektywę 

krótkoterminową i badać długoterminowe trendy, inicjować dyskusje oraz odpowiednio wcześnie 

kształtować politykę. 

Działania tego typu są stałym komponentem prac Parlamentu na różnych poziomach, czy to podczas 

wysłuchań organizowanych przez pojedynczych posłów, czy też w dyskusjach na forum grup 

politycznych lub komisji. Kluczową rolę w tym procesie refleksji odgrywa Dział Prognoz Naukowych 

(STOA). Pomaga on komisjom parlamentarnym tworzyć politykę długoterminową, na ich prośbę 

dostarczając im badania perspektywiczne. Z własnej inicjatywy dąży też do wskazania zmian 

technologicznych, które mogą mieć na tyle istotne skutki społeczne, że zasługują na włączenie do 

programów politycznych. 

W 2015 r. Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Analiz Parlamentarnych (DG EPRS) 

opublikowała analizę pt. „Dziesięć technologii, które mogą zmienić nasze życie – potencjalny wpływ i 

skutki polityczne”. Każdy jej rozdział dotyczył konkretnej technologii, związanych z nią nadziei, 

ewentualnych konsekwencji oraz roli, jaką Parlament Europejski może i powinien odegrać w 

kształtowaniu tych zmian. Niniejszy dokument, stanowiący kontynuację tamtych refleksji, prezentuje 

kolejnych dziesięć technologii, które coraz bardziej domagają się uwagi decydentów.  
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Omawianych technologii nie starano się uszeregować pod względem znaczenia, oddziaływania czy 

potrzeby pilnej reakcji. Dobór tematów odzwierciedla raczej szeroki zakres zagadnień, na których zespół 

STOA postanowił skupić się w trakcie ósmej kadencji Parlamentu.  

Niniejsza publikacja ma nie tylko zwrócić uwagę na dziesięć konkretnych technologii, lecz także zachęcić 

do refleksji na temat innych przemian, które co prawda dopiero się zarysowują, ale mogą wywrzeć równie 

doniosły wpływ na nasze życie w bliższej lub dalszej przyszłości.  

 
Metoda 

Każdy rozdział rozpoczyna się krótkim omówieniem problemów technologicznych oraz rozwiązań, nad 

którymi pracują badacze, stanu zaawansowania tych prac oraz prawdopodobnych przyszłych ścieżek 

rozwoju. Następnie przedstawiono analizę potencjalnych – zamierzonych lub niezamierzonych – skutków 

dla ogółu społeczeństwa. Na koniec starano się wskazać, jaką konkretnie rolę może odegrać Parlament 

Europejski, jako ponadnarodowy podmiot polityczny, w pozytywnym kształtowaniu tych zmian 

technologicznych. 
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1. Samochody elektryczne 

Czy wkrótce przesiądziemy się do samochodów z napędem elektrycznym? Jakie będą skutki tej zmiany dla 

klimatu, naszego zdrowia i stylu życia w przyszłości? 

W XX wieku samochody na stałe wpisały się w 

nasze życie. Dają nam większą swobodę i są szybsze 

niż inne środki transportu, stosunkowo dużo ludzi 

stać też na ich kupno. Odkąd zaczęto produkować 

je na masową skalę, są napędzane prawie wyłącznie 

silnikami spalinowymi na paliwa kopalne (benzynę 

i olej napędowy), dostarczające energii niezbędnej 

do wprawiania w ruch kół i wykonywania 

dodatkowych zadań. Silniki te należą jednak do 

głównych źródeł emisji CO2 do atmosfery, co 

negatywnie wpływa na klimat na świecie, oraz 

emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM), 

zanieczyszczających powietrze zwłaszcza na 

obszarach zurbanizowanych. Właśnie to przyczynia 

się do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem energii elektrycznej jako siły napędowej w 

samochodach. 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Samochody elektryczne w kilku aspektach przewyższają samochody z silnikami spalinowymi. Nie tylko 

ograniczają zanieczyszczenie powietrza i obniżają emisję CO2 (o ile energia elektryczna nie pochodzi z 

elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne), ale mają też wiele innych zalet. Są tańsze w utrzymaniu, 

cichsze i łatwiejsze w obsłudze, ograniczają naszą zależność od importu energii, mogą mieć pozytywny 

wpływ na międzynarodowy bilans płatniczy UE, a nawet pomóc łagodzić międzynarodowe spory o 

dostęp do zasobów naturalnych.  

Niestety produkcja samochodów elektrycznych nadal jest droższa (i bardziej emisyjna) niż produkcja 

tradycyjnych samochodów. Ponadto samochody elektryczne ciągle mają ograniczoną autonomię – obecnie 

mogą przejechać około 300 km bez doładowania, a ładowanie akumulatora trwa dłużej niż tankowanie.  

W obliczu tych wyzwań kilka państw członkowskich wprowadziło dotacje, aby pomóc stworzyć rynek 

pojazdów elektrycznych, zwiększając produkcję i wielkość sprzedaży, co z kolei obniży koszty. 

Jednocześnie prowadzone są intensywne prace nad technologią produkcji baterii, która pozwoli uzyskać 

tańsze, wydajniejsze i lżejsze akumulatory. Powinno to zmniejszyć koszt produkcji pojazdów i zwiększyć 

dystans, który mogą przejechać.  

Całkiem możliwe, że w przyszłości będziemy w stanie produkować stosunkowo tanie samochody 

elektryczne zdolne pokonywać duże dystanse na równi z samochodami z silnikiem spalinowym. Zmiany 

stylu życia i potrzeb transportowych mogą jednak oznaczać, że wcale nie będzie to rozwiązanie konieczne 

ani optymalne. Idealny samochód przyszłości może bardzo się różnić od aut , które znamy.  

Obecnie wielu z nas nadal posiada prywatny samochód, ale zazwyczaj tylko jeden. W rezultacie szukamy 

takiego pojazdu, który sprawdza się w każdej sytuacji: powinien dobrze przyspieszać od niskich 

prędkości i zachowywać właściwości aerodynamiczne w czasie szybkiej jazdy; musi mieć tyle siedzeń, 

żeby pomieścić całą rodzinę podczas weekendowej wycieczki za miasto, i dość miejsca, żeby przywieźć 

meble ze sklepu; powinien też być wyposażony w klimatyzację na lato, ogrzewane fotele na zimę, sprzęt 

© Nerthuz / Shutterstock.com 

http://www.energy.gov/eere/energybasics/articles/internal-combustion-engine-basics
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.greencarcongress.com/2011/06/lowcvp-20110608.html
http://www.pocket-lint.com/news/130380-future-batteries-coming-soon-charge-in-seconds-last-months-and-power-over-the-air
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stereo, pojemny bak na dłuższe wyjazdy oraz system start-stop dostosowany do ruchu miejskiego. Przez 

tę wielofunkcyjność dzisiejsze samochody są za ciężkie i zużywają za dużo paliwa. Problem komplikuje 

się jeszcze w samochodach elektrycznych, w których akumulator często dodatkowo zwiększa masę 

pojazdu o 33 %. Jak na ironię oznacza to, że znaczna część zmagazynowanej energii służy do 

przemieszczania samych baterii. 

Młodzi ludzie coraz częściej odchodzą jednak od tradycyjnego modelu posiadania jednego, prywatnego 

samochodu na rzecz współużytkowania (tzw. car-sharing). Ponieważ firmy świadczące tę usługę oferują 

klientom duży wybór pojazdów, poszczególne auta nie muszą już być tak wielofunkcyjne. Mogą być 

bardziej różnorodne, znacznie lżejsze i w większości przeznaczone do pokonywania krótszych 

dystansów. Nie będą więc wymagały ciężkich akumulatorów, co znacznie zwiększy ich wydajność.  

Skoro mieszkańcy miast coraz chętniej wybierają car-sharing, posiadanie samochodu może stopniowo 

stać się domeną wyłącznie ludzi mieszkających na przedmieściach w domach jednorodzinnych. Coraz 

częściej produkują oni własną energię dzięki dachowym panelom fotowoltaicznym (PV). Można je 

uzupełnić o akumulatory, które gromadzą energię wyprodukowaną w ciągu dnia i udostępniają ją 

wieczorem. Dla rodzin w takiej sytuacji posiadanie dużych akumulatorów zarówno w domu, jak i w 

samochodzie może więc okazać się zbędne. W ich przypadku maksymalną wydajność będzie można 

osiągnąć przez utrzymanie jak najmniejszej liczby baterii na stałe zainstalowanych w samochodzie (na 

codzienne dojazdy), przyłączenie pozostałych do domowego systemu PV i zabieranie ich do samochodu 

tylko podczas wyjazdów na dłuższe weekendy czy wakacje.  

Na atrakcyjność samochodów elektrycznych wpływa głównie cena energii elektrycznej. W najbardziej 

pesymistycznym scenariuszu równoczesne ładowanie tysięcy samochodów przeciąży i zdestabilizuje sieć, 

stwarzając konieczność dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. Z drugiej strony w inteligentnych 

sieciach właściciele samochodów elektrycznych mogą je ładować wtedy, kiedy występują nadwyżki 

energii, dzięki czemu skorzystają z wyjątkowo niskich cen i pomogą ustabilizować sieć. 

Polityka przyszłościowa 

Nie ulega większej wątpliwości, że pomyślne przejście na elektromobilność wymaga działań publicznych, 

zachęt oraz programów wsparcia. Obecnie nakierowane są one na zachęcanie właścicieli samochodów do 

zmiany pojazdu na elektryczny oraz na budowanie infrastruktury ładującej, która umożliwi niemal 

równie łatwe użytkowanie aut elektrycznych co z tradycyjnych.  

Polityka przyszłościowa powinna jednak skupiać się raczej na wspieraniu budowy samochodu jutra 

przeznaczonego dla młodszego pokolenia, które może coraz częściej korzystać z car-sharingu. 

Inwestowanie w rozwój lekkich pojazdów elektrycznych dostosowanych do współużytkowania może być 

bardziej zasadne niż finansowanie ciężkich aut elektrycznych dla właścicieli prywatnych, którzy chcą 

używać ich tak jak swoich obecnych samochodów.  

Należy również zastanowić się, jak najlepiej powiązać elektromobilność ze stylem życia za 20 lat, kiedy 

jeszcze więcej prywatnych domów będzie wyposażonych w systemy PV i układy magazynowania energii. 

Trzeba też wziąć pod uwagę, że motywacją do zmian technologii mobilności będzie nie tylko chęć 

ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, lecz także problem miast coraz bardziej zakorkowanych 

przez prywatne samochody. Jeżeli chcemy, aby w przyszłości miasta nadal nadawały się do życia, 

prawdopodobnie nie unikniemy gruntownej reorganizacji transportu publicznego. Należy się do niej 

przygotować i stworzyć takie elektryczne pojazdy jutra, które będą uzupełniać komunikację publiczną, 

zamiast z nią konkurować. 

https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/28/end-of-the-car-age-how-cities-outgrew-the-automobile
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Podsumowując, publiczne wsparcie dla elektromobilności będzie najskuteczniejsze, jeśli ściśle 

skoordynuje się je z opracowywaniem nowych form mobilności oraz nowych metod wytwarzania i 

dystrybucji energii. 
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2. Inteligentne systemy transportu miejskiego 

Jak technologie informacyjne mogą usprawnić komunikację w coraz bardziej zakorkowanych miastach? 

Ponad 70 % Europejczyków mieszka w miastach, 

a odsetek ten stale rośnie, dlatego miasta są coraz 

bardziej zakorkowane. Mieszkańcom coraz gorzej 

się żyje w takim środowisku, gdzie jakość 

powietrza ciągle spada, a hałas wciąż rośnie. 

O problemie zanieczyszczenia powietrza przez 

transport indywidualny zrobiło się głośno z 

powodu kontrowersji dotyczących poziomu 

emisji spalin. Skandal pokazał, że próby 

ograniczania zanieczyszczeń powietrza w 

Europie przez bardziej rygorystyczną regulację 

przynoszą nikłe skutki. Przewiduje się, zresztą 

słusznie, że zastąpienie pojazdów o silnikach 

benzynowych samochodami elektrycznymi w znacznym stopniu zmniejszy poziom zanieczyszczeń. 

Zajmie to jednak jeszcze wiele lat, a samo wprowadzenie pojazdów elektrycznych nie zlikwiduje zatorów 

w miastach.  

W związku z tym w ostatnich latach obserwujemy ponowny wzrost zainteresowania możliwościami, jakie 

stwarza inteligentny system transportowy (ITS). 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Obecnie realizowanych jest wiele projektów, które mają zbadać, jak ITS może przyczynić się do 

upłynnienia i poprawy ruchu w mieście. Samochody stają się coraz bardziej inteligentne i coraz częściej 

komunikują się z otoczeniem, co stwarza wiele możliwości. Już dziś samochody mogą dostosowywać 

swoją prędkość do prędkości pojazdu jadącego przed nimi. W przyszłości interakcja z inteligentnymi 

systemami sygnalizacji pozwoli też ograniczyć opóźnienia i zużycie paliwa. Samochody będą mogły 

rezerwować miejsca parkingowe. Dziś nawigacja satelitarna pomaga wybrać optymalną trasę na 

podstawie rzeczywistej sytuacji na drodze. Systemy nawigacji jutra będą się ze sobą komunikować za 

pośrednictwem komputera centralnego, co zoptymalizuje trasy wszystkich pojazdów. Pozwoli to uniknąć 

sytuacji, kiedy zbyt wielu kierowców chce równocześnie uniknąć korka i wybiera ten sam pozornie 

szybszy objazd.  

Wszystkie te technologie z pewnością pozwolą skuteczniej zarządzać ruchem. Można się jednak 

zastanawiać, czy faktycznie przełoży się to na mniejsze zagęszczenie ruchu w miastach. Istnieje bowiem 

ryzyko, że pozytywny efekt zostanie zniwelowany, jeśli płynniejszy ruch zachęci jeszcze więcej osób, by 

jeździć do pracy samochodem. 

Łatwiejszy dojazd większej liczby prywatnych samochodów osobowych do centrów miast stworzy 

jednocześnie problem miejsc parkingowych. Nie zyskamy wiele, jeśli ruch będzie płynniejszy, ale coraz 

trudniej będzie zaparkować. 

© Fuyu liu / Shutterstock.com 

http://www.civitas.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/emis/home.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-ii.pdf
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Polityka przyszłościowa 

Aby zlikwidować zatory w miastach, nie wystarczy upłynnienie ruchu na poszczególnych 

skrzyżowaniach. Konieczne może okazać się gruntowne zrewidowanie naszego podejścia do potrzeb 

transportowych, korzystania z przestrzeni publicznej oraz organizacji życia w mieście. 

Rozwiązaniem może być inteligentny system ruchu (ITS), który daje bezwarunkowe pierwszeństwo 

środkom publicznej komunikacji naziemnej takim jak autobusy i tramwaje. Sygnalizację świetlną wzdłuż 

ich tras da się zaprojektować tak, że autobusy nigdy nie będą musiały zatrzymywać się na czerwonym 

świetle i nie utkną za blokującymi je samochodami. Głównym mankamentem obecnego systemu jest to, 

że rzeczywista prędkość przejazdu autobusem na obszarach miejskich rzadko przekracza 15 km/h, a z 

powodu częstych przystanków autobusy jeżdżą wolniej niż samochody.  

Dzięki ITS można by to radykalnie zmienić i potencjalnie nawet podwoić rzeczywistą prędkość przejazdu 

autobusem. Oznaczałoby to również, że bez zwiększania liczby autobusów i kierowców można przewieźć 

dwa razy więcej pasażerów.  

Innymi słowy, najlepszą receptą na szybszy, mniej paliwochłonny ruch samochodów osobowych może 

być... inwestowanie w transport publiczny. Oprócz prędkości przejazdów kluczowym kryterium w 

wyborze sposobu podróżowania jest wysokość opłaty za przejazd komunikacją miejską. Wiele osób 

uważa, że cena pojedynczego biletu jest zbyt wygórowana, a cennik zbyt skomplikowany. Być może 

zarządcy transportu publicznego zbyt wiele wysiłku wkładają w sprzedaż i kontrolę biletów, z 

wykorzystaniem zaawansowanych systemów kontroli dostępu, a niewystarczająco skupiają się na samym 

przewożeniu pasażerów. Makroekonomiczną niedorzecznością jest, że kierowca autobusu stoi na 

przystanku minutę dłużej, żeby sprzedać pojedynczy bilet za 2 EUR, a 60 pasażerów traci czas.  

Skoro wydajny transport publiczny uznajemy za społeczną konieczność, to należy poważnie zastanowić 

się, kto i jak ma go finansować. Może warto rozważyć wprowadzenie nieodpłatnych przejazdów dla 

wszystkich, tak jak kilkadziesiąt lat temu wprowadziliśmy darmową edukację powszechną. 

Równocześnie warto się zastanowić, czy miasta nadal powinny zapewniać mieszkańcom bezpłatne 

miejsca parkingowe wzdłuż ulicy. Pobieranie opłat za takie miejsca pozwoliłoby pozyskać fundusze na 

darmowy transport publiczny. Zniechęcając właścicieli do zostawiania samochodów na ulicach, 

zyskalibyśmy więcej przestrzeni, co jeszcze bardziej upłynniłoby komunikację miejską. Ponadto cały 

techniczny arsenał w postaci zaawansowanych urządzeń do sprzedawania i kontrolowania biletów w 

autobusach można wykorzystać znacznie lepiej, na przykład do kontrolowania kierowców wjeżdżających 

do miast prywatnymi samochodami i nakładania na nich opłat. Można by tak uzyskać dodatkowe środki 

na polepszenie komunikacji miejskiej.  

Nie tylko infrastruktura techniczna może składać się na inteligentniejszy system transportu; istnieją też 

rozwiązania wprowadzane na poziomie użytkownika. Obecnie osoby codziennie dojeżdżające do pracy 

często podróżują mniej więcej tą samą trasą w osobnych samochodach. Systemy ITS mogą automatycznie 

wyszukiwać możliwości wspólnych dojazdów, a tym samym ograniczyć potrzebę korzystania z 

indywidualnych samochodów. 

Inteligentny systemu transportu da się zatem budować na wiele sposobów. Nowoczesne technologie 

informacyjne stwarzają w tym zakresie ogromne możliwości, lecz do ich pełnego wykorzystania 

potrzebna jest ludzka pomysłowość i wyobraźnia.  

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr
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3. Transport magnetyczny 

Transport wykorzystujący lewitację magnetyczną może wkrótce stać się codziennością, co umożliwi nam 

szybsze, bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne podróżowanie. Skoro dłuższe dystanse będzie się dało 

pokonywać szybciej i z mniejszą szkodą dla środowiska, czy wpłynie to na wybór miejsca zamieszkania? 

Technologia prowadzi do tworzenia nowych 

środków transportu. Niektóre z nich to 

inteligentne wersje tradycyjnych pojazdów (np. 

samochody bez kierowcy). Inne wymyślili 

najpierw autorzy fantastyki naukowej (np. 

lewitujące deskorolki). Jeszcze inne powstają 

dzięki innowacjom (np. kolej magnetyczna 

wykorzystująca nadprzewodniki).  

Lewitujące deskorolki unoszą się tuż nad ziemią 

i umożliwiają człowiekowi „latanie” w pozycji 

wyprostowanej. Dziś pierwsi użytkownicy 

zaznajamiają się z tymi pojazdami w 

zamkniętych halach i na wolnym powietrzu. 

Pociągi magnetyczne mogą osiągać prędkość ponad 500 km/h dzięki wyeliminowaniu tarcia kół o szyny. 

Kolej magnetyczną zaczęto wykorzystywać komercyjnie w Chinach i w Korei Południowej, a obecnie 

przygotowuje się do tego również Japonia. W UE plany wprowadzenia pociągów magnetycznych miały 

Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania, jednak tylko projekt włoski ponownie został ostatnio wznowiony. 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Funkcjonowanie lewitujących deskorolek i pociągów magnetycznych umożliwia lewitacja magnetyczna 

(zwana maglev). Polega ona na tworzeniu przeciwnych pól magnetycznych, które odpychając się, 

pokonują siłę grawitacji i unoszą namagnesowany przedmiot. Technologia ta znajduje zastosowanie w 

środkach transportu różnej wielkości, od indywidualnych deskorolek po superszybkie pociągi 

przewożące setki osób.  

Dzisiejsze lewitujące deskorolki mogą unosić się tylko nad specjalnymi miedzianymi nawierzchniami. 

Prace nad ulepszeniami, które pozwolą lewitować nad betonem lub nad wodą, dopiero są w toku. 

Pierwszy prototyp zaprezentowano w 2015 r., ale od tego czasu nie pojawiły się żadne doniesienia o 

postępach. 

Pierwsze pociągi magnetyczne wprowadzono do użytku na trasie między lotniskiem Szanghaj-Pudong a 

przedmieściami Szanghaju, gdzie można przesiąść się do metra. Linia została otwarta w 2003 r., a 

kursujące na niej pociągi osiągają prędkość ponad 500 km/h. W planach jest też uruchomienie pociągów 

magnetycznych w Japonii, na trasie między Tokio a Nagoją (286 km, do 2027 r.) oraz między Tokio a Osaką 

(410 km, do 2045). Będą osiągać prędkość 500 km/h. Przewiduje się, że rozwój tej technologii doprowadzi 

do powstania tzw. Hyperloop – kapsuły poruszającej się z dużą prędkością w namagnesowanym tunelu. 

Proponowana trasa Hyperloop mogłaby w przyszłości połączyć Los Angeles z zatoką San Francisco. 

W dłuższej perspektywie pociągi magnetyczne mogą stać się środkiem transportu szybszym niż 

tradycyjna kolej i mniej szkodliwym dla środowiska niż samoloty (pod względem emisji hałasu i 

zanieczyszczeń), umożliwiającym łączenie wielkich metropolii oddalonych od siebie o setki kilometrów.  

© Bogna / Shutterstock.com 

http://www.smtdc.com/en/
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=132454
http://www.reuters.com/article/germany-transrapid-idUSL2777056820080327
http://www.associazione-aeroporto-firenze.it/wp/questione-aeroporto-2/navette-ferroviarie/ipotesi-maglev/
http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-11780663
http://www.theflorentine.net/news/2017/01/italys-bullet-train-pisa/
http://hendohover.com/
http://www.bbc.com/news/technology-33785285
http://www.bbc.com/news/technology-33785285
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7316719.stm
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/21/japans-maglev-train-notches-up-new-world-speed-record-in-test-run
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/hyperloop-news/


Dział Prognoz Naukowych (STOA) 

12 

Pociągi magnetyczne nie tylko zapewniłyby wygodę podróżowania; mogą też zmienić nasze postrzeganie 

odległości. Ponieważ długie dystanse będzie się dało pokonać w krótszym czasie, niewykluczone, że 

ludzie zasiedlą obrzeża miast, a nawet wyprowadzą się poza ich granice. Superszybka kolej umożliwiłaby 

też połączenie stolic z mniejszymi ośrodkami, które miałyby szansę się odrodzić dzięki temu, że 

zatrzymuje się w nich pociąg magnetyczny.  

Pociągi te wymagają specjalnej infrastruktury, co może dać impuls do ponownego przemyślenia polityki 

transportowej UE. Finansowanie infrastruktury kolejowej umożliwiającej stworzenie sieci 

ogólnoeuropejskiej jest jednym z celów unijnego programu Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T). 

Koncentruje się on przede wszystkim na miejscach, gdzie powstają zatory, oraz na infrastrukturze 

transgranicznej i multimodalnej (punkty połączenia kolei z portami i autostradami). Jako że TEN-T 

opracowano z myślą o kolei tradycyjnej, technologia lewitacji magnetycznej stwarza okazję do gruntownej 

rewizji całego programu. 

W przeciwieństwie do pociągów magnetycznych lewitujące deskorolki nadal są stosunkowo nową 

technologią. W dalszej perspektywie mogą jednak zrewolucjonizować przemieszczanie się ludzi i 

przewożenie towarów na krótszych dystansach – są bowiem szybsze niż chodzenie pieszo, jazda 

samochodem czy komunikacja miejska – oraz całkowicie przeobrazić transport bliski w zakładach 

produkcyjnych. 

Początkowo deskorolki będą zapewne dzielić przestrzeń z pieszymi. Kiedy technologia zostanie 

udoskonalona, będą mogły latać na dłuższe dystanse i rozwijać większe prędkości. Być może powstaną 

dla nich osobne pasy ruchu, aby ułatwić współistnienie pieszych i deskorolek w przestrzeni publicznej. 

W bliskiej przyszłości technologia lewitacji magnetycznej może jednak znaleźć też zupełnie inne 

zastosowania. Finansowany przez UE projekt GABRIEL (7PR na lata 2007-2013) ma na celu zbadanie 

wykonalności wykorzystania tej technologii podczas startu i lądowania samolotów, co pozwoliłoby 

ograniczyć zużycie energii, koszty i hałas. 

Polityka przyszłościowa 

Główną przeszkodą do wprowadzenia transportu magnetycznego jest to, że nie może on korzystać z 

istniejącej sieci kolejowej i drogowej, gdyż wymaga specjalnej infrastruktury.  

Dzisiaj pociągi magnetyczne są wykorzystywane komercyjne jedynie w Chinach i Korei Południowej, ale 

za mniej więcej dziesięć lat mogą zostać uruchomione również w Japonii. UE będzie musiała zdecydować, 

czy nadal chce uczestniczyć w rozwijaniu tej technologii przez wspieranie jej wczesnych zastosowań 

komercyjnych w wybranych lokalizacjach, na przykład dzięki finansowaniu z funduszy programu TEN-

T. W dłuższej perspektywie największy potencjał pociągów magnetycznych tkwi w łączeniu europejskich 

metropolii ponad granicami. UE mogłaby walnie przyczynić się do tworzenia warunków sprzyjających 

realizacji takiej sieci transgranicznej. 

  

http://www.gabriel-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/58048_pl.html
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4. Drewno  

Czy dzięki nowym technologiom drewno może powrócić jako źródło biomasy i materiał budowlany? Czy 

odegra kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu? 

Ludzie od tysięcy lat wykorzystują drewno jako 

paliwo, materiał budowlany oraz surowiec do 

produkcji mebli, maszyn, środków transportu i 

przedmiotów użytkowych. 

Dążenie do przekształcania coraz większej 

powierzchni ziemi w grunty rolne oraz stulecia 

eksploatacji drewna jako budulca do konstrukcji 

statków i jako opału drastycznie obniżyły 

lesistość Ziemi, jeszcze zanim pojawił się problem 

zmiany klimatu. Równocześnie w ciągu ostatnich 

kilkuset lat w większości krajów drewno w dużej 

mierze zastąpiono innymi materiałami – betonem 

i stalą w budownictwie oraz węglowodorami kopalnymi w energetyce. 

Zainicjowane niedawno debaty na temat zmian klimatycznych wywołanych wzrostem poziomu CO2 i 

innych gazów cieplarnianych w atmosferze doprowadziły jednak do renesansu zainteresowania drewnem 

jako źródłem biomasy energetycznej oraz jako materiałem budowlanym. Powrót do drewna korzystnie 

wpłynąłby bowiem na bilans CO2 w atmosferze.  

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Sektor transportu stopniowo odchodzi od silników spalinowych na rzecz energii elektrycznej, zwłaszcza 

na krótkich dystansach. Można się jednak spodziewać, że nie znikną branże, w których układy napędowe 

bazujące na węglowodorach będą najkorzystniejszym rozwiązaniem, np. w transporcie morskim lub 

lotniczym.  

Drewno może odegrać ważną rolę w obecnych dążeniach do przejścia na odnawialne źródła energii. 

Mogłoby nie tylko zastąpić węgiel w elektrowniach, lecz także posłużyć do produkcji paliw płynnych lub 

gazowych dla transportu. 

W sektorze budownictwa zastąpienie stali i betonu drewnem może mieć znaczący wpływ na bilans 

dwutlenku węgla. Produkcja stali i betonu przyczynia się do emisji dużych ilości CO2 do atmosfery, 

dlatego powrót do drewna byłby znacznie bardziej przyjazny środowisku. Drzewa wychwytują bowiem 

z atmosfery węgiel, którego duże ilości zostałyby następnie uwięzione w gotowych konstrukcjach. Dziś 

drewno wraca do łask jako materiał budowlany, nawet w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych oraz 

w obiektach przemysłowych. Badania wykazują, że wykorzystywanie drewna na szerszą skalę może tak 

wpłynąć na bilans wychwytywania dwutlenku węgla, że zrekompensowałoby to połowę obecnych emisji 

CO2 z transportu. Drewno ma też wiele zalet – zapewnia izolację cieplną i dźwiękową oraz reguluje 

poziom wilgoci, z korzyścią dla ludzi przebywających w budynkach.  

W ciągu ostatnich kilku lat działania na rzecz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

doprowadziły do budowy wielu wielkoskalowych elektrowni zasilanych drewnem. Ich ślad węglowy w 

dużym stopniu zależy jednak od źródła wykorzystywanego drewna. Ponadto wydajne mogą być tylko 

duże elektrownie, dlatego pozyskanie wystarczającej ilości drewna w najbliższej okolicy może stwarzać 

© Kropotov / Shutterstock.com 
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problemy. Jeżeli trzeba będzie przywozić je z daleka, wpływ takich elektrowni na środowisko będzie 

znacznie mniej korzystny. 

Rosnące ceny paliw kopalnych przyczyniły się też do ponownego zainteresowania drewnem jako 

materiałem grzewczym w gospodarstwach domowych. Używanie niedosuszonego drewna w 

niedostosowanych otwartych paleniskach może jednak być poważnym źródłem zanieczyszczenia 

powietrza w domu i na zewnątrz. Jeżeli chcemy dzięki drewnu produkować bardziej ekologiczną energię 

elektryczną i cieplną, musimy zoptymalizować sposób jego pozyskiwania i używania. Należy postawić 

na zdecentralizowane ciepłownie lub dystrybucję ciepła za pośrednictwem miejskich sieci 

ciepłowniczych, zamiast produkować ją w wielu pojedynczych domowych kominkach. 

Zainteresowanie drewnem jako surowcem i odnawialnym źródłem energii będzie prawdopodobnie 

skłaniać do przekształcania mniej żyznych gruntów rolnych z powrotem w lasy. Działania takie trzeba 

będzie zrekompensować zwiększeniem wydajności pozostałych obszarów albo ograniczeniem 

marnotrawstwa żywności. 

Podczas gdy Europa Północna nadal jest stosunkowo gęsto zalesiona, wzrost zapotrzebowania na drewno, 

a w konsekwencji ponowne zalesianie może wywrzeć największy wpływ na południe Europy i Afrykę 

Północną, gdzie powierzchnia lasów nieustannie się kurczy już od początków cywilizacji.  

W ostatnich dziesięcioleciach liczne akcje ponownego zalesiania pokazały, że proces powiększania się  

Sahary da się skutecznie odwrócić. Jak dotąd inicjatywy te miały ograniczony zasięg terytorialny. Nowa, 

szeroko zakrojona i odpowiednio skoordynowana kampania ponownego zalesiania wszystkich wolnych 

obszarów w południowej Europie i Afryce Północnej mogłaby znacząco wpłynąć na poziom CO2 w 

atmosferze. Mogłaby też sprawić, że klimat w tym regionie, obecnie suchy i gorący, będzie bardziej 

wilgotny i umiarkowany, podobnie jak w innych miejscach świata na tych samych szerokościach 

geograficznych. Przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych (rzędu dziesiątek miliardów euro) 

ponowne zalesianie w szeroko rozumianym regionie śródziemnomorskim mogłoby przyczynić się do 

powstania milionów miejsc pracy oraz dać impuls do rozwoju nowej, zrównoważonej gospodarki 

bazującej na drewnie.  

Polityka przyszłościowa 

W porównaniu do uprawy roli sadzenie drzew i lasów wymaga myślenia i działania w znacznie dłuższym 

horyzoncie czasowym. Co więcej, ponowne zalesianie przyniesie zamierzone długofalowe rezultaty tylko 

wtedy, gdy równocześnie stworzy się nowy sektor gospodarki bazującej na drewnie. Działania polityczne 

mogą okazać się kluczowe na kilku poziomach. Ponowne zalesianie będzie początkowo wymagać 

nakładów publicznych, a także akcji informacyjnych, aby zachęcić lokalne społeczności do zbiorowego 

wysiłku. Dodatkowo poparcie ze strony mieszkańców można zwiększyć dzięki systematycznemu 

transferowi technologii umożliwiających lepsze wykorzystanie zasadzonych lasów.  

Szersze zastosowanie drewna w budownictwie wymaga sprawnego uaktualniania kodeksów 

budowlanych w miarę rozwoju technologii.  

Wykorzystanie drewna jako odnawialnego źródła energii (biomasy) można by zoptymalizować dzięki 

wprowadzeniu wydajniejszego systemu lokalnej zbiórki drewna. Jednocześnie należałoby zniechęcać do 

palenia drewnem w prywatnych piecach i kominkach.  

Ponieważ liczba ludzi na świecie rośnie, nie możemy zwiększyć obszarów zalesianych kosztem gruntów 

rolnych wykorzystywanych do produkcji żywności. Zamiast tego należy skupić się na terenach, które nie 

nadają się do celów rolniczych, np. na obszarach o niedostatecznej ilości opadów. Dzięki publicznym 

programom badawczym będziemy w stanie dobrać takie gatunki drzew, które najlepiej znoszą 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/23/london-pollution-high-alert-cold-air-traffic-wood-burning
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/23/london-pollution-high-alert-cold-air-traffic-wood-burning
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/news/forest/reforestation-the-easiest.html
https://www.theguardian.com/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification
https://www.theguardian.com/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification
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niesprzyjające warunki. Wykorzystanie satelitów umożliwi zaś monitorowanie programów ponownego 

zalesiania oraz optymalizację ich wpływu na klimat w danym regionie i na całym świecie. 
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5. Rolnictwo precyzyjne 

Rolnictwo w UE jest bardzo różnorodne. Czy wobec tego wprowadzenie na szerszą skalę rolnictwa 

precyzyjnego pozwoliłoby zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe bez szkody dla zrównoważonego 

rozwoju i bez likwidacji miejsc pracy? 

Rolnictwo precyzyjne oznacza stosowanie 

technologii do poprawy stosunku plonów 

(zazwyczaj żywności) do nakładów (gruntów, 

energii, wody, nawozów, pestycydów itp.). 

Obejmuje ono wykorzystywanie czujników, dzięki 

którym dokładnie określa się (w przestrzeni lub 

czasie) potrzeby roślin lub zwierząt gospodarskich, 

a następnie interweniuje w sposób ukierunkowany. 

Maksymalizuje to wydajność każdej rośliny i 

zwierzęcia, a jednocześnie minimalizuje 

marnotrawstwo zasobów. 

Technologie te będą odgrywać kluczową rolę w 

rozwoju rolnictwa w nadchodzących 

dziesięcioleciach. Rolnictwo precyzyjne może pomóc wyżywić coraz większą liczbę ludzi na świecie, 

nawet przy niskiej wydajności i kurczącej się powierzchni gruntów rolnych. Już teraz oferuje ono 

technologie pozwalające zwiększać produkcję rolną przy mniejszych nakładach. Na przykład czujnikowe 

systemy monitorowania poprawiają wiarygodność prognoz zbiorów, dają rolnikom dokładniejsze 

informacje o stanie upraw i wcześnie ostrzegają o ewentualnych zagrożeniach. Z rolnictwem precyzyjnym 

wiąże się też nadzieje na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności rolnej na środowisko. Z danych 

Eurostatu wynika, że w UE rolnictwo odpowiada za około 10 % emisji gazów cieplarnianych. Poza tym 

duże obawy wzbudza nadmierne stosowanie nawozów i pestycydów, a także erozja gleby. Rolnictwo 

precyzyjne mogłoby pomóc rozwiązać te problemy.  

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Nadzieje pokładane w rolnictwie precyzyjnym dotyczą przede wszystkim produkowania większej ilości 

jedzenia przy mniejszym zużyciu nawozów i pestycydów. W rezultacie rolnictwo stanie się zarazem 

wydajniejsze i bardziej zrównoważone. Jak zaznaczono w niedawnym badaniu STOA, może ono też 

aktywnie przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa żywności i zaopatrzenia w żywność. 

Komponentami rolnictwa precyzyjnego są: 

 Systemy automatycznego sterowania, które zoptymalizują wykorzystanie maszyn rolniczych na 

polach, w połączeniu z zaawansowanymi technikami geo-mappingu, dzięki którym gromadzi się i 

udostępnia dane o właściwościach gleby oraz poziomie składników odżywczych na określonych 

działkach.  

 Teledetekcja umożliwiająca zbieranie na odległość danych potrzebnych do oceny zdrowia gleby i 

upraw, na podstawie pomiaru parametrów takich jak wilgotność, poziom składników odżywczych, 

zagęszczenie gleby i choroby upraw. Wykonywane przy pomocy czujników pomiary termiczne, 

optyczne, mechaniczne i chemiczne służą do oszacowania biomasy zbiorów i stresu u roślin, wykrycia 

organizmów szkodliwych i chorób, oceny właściwości gleby, warunków klimatycznych i zachowania 

zwierząt. 

 W przyszłości wyspecjalizowane roboty rolnicze pozwolą zmniejszyć zagęszczenie gleby 

powodowane przez ciężkie maszyny. Istnieje nawet możliwość zastosowania robotyki ławicy – grup 

prostych, ale wielofunkcyjnych robotów, które działają w rozproszeniu, w sposób skoordynowany i 

© Kletr / Fotolia 

 

https://epthinktank.eu/2016/12/24/what-can-european-farming-expect-from-new-technologies/
http://cropwatch.unl.edu/ssm/sensing
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-205-X/page007.html
https://epthinktank.eu/2016/12/24/what-can-european-farming-expect-from-new-technologies/
http://cema-agri.org/page/precision-farming-key-technologies-concepts
http://www.gps.gov/applications/agriculture/
http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c04-p01.html
https://www.researchgate.net/publication/263275611_A_survey_study_on_Soil_compaction_problems_for_new_methods_in_agriculture
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zdecentralizowany, stosownie do charakteru danego zadania. Roboty te, lżejsze i na stałe 

zainstalowane na polach, będą interweniować tylko tam, gdzie są potrzebne. 

Rolnictwo precyzyjne może również dać impuls do zmian społecznych. Potencjalnie rolnictwo przestanie 

być postrzegane jako sektor oferujący stanowiska dla pracowników nisko wykwalifikowanych, co 

poprawi jego prestiż w oczach młodszego pokolenia. Wymagać to będzie ogromnych inwestycji w 

technologie bezprzewodowe na obszarach wiejskich, aby zlikwidować ich zapóźnienie względem miast. 

Rolnictwo precyzyjne mogłoby tym samym powstrzymać odpływ mieszkańców wsi do miast, ponieważ 

zniknęłaby jego główna przyczyna, czyli niedostępność infrastruktury, produktów i usług.  

Ogólne założenie, zgodnie z którym globalizacja przekształca gospodarkę w system oparty na wiedzy, 

sprawdza się również w przypadku rolnictwa. Upowszechnienie rolnictwa precyzyjnego wymaga 

opanowania nowych umiejętności. Wymaga ono bowiem różnego rodzaju kompetencji, na przykład w 

zakresie wykorzystania nowych technologii, ochrony środowiska i zarządzania. Młodych adeptów 

rolnictwa precyzyjnego należy wyposażyć w odpowiedni zestaw podstawowych umiejętności zarówno 

specjalistycznych, jak i przekrojowych. Dzięki temu rolnictwo stanie się też atrakcyjniejszą ścieżką kariery. 

Technologie rolnictwa precyzyjnego mogą też znacząco zwiększyć poziom wykształcenia na obszarach 

wiejskich. 

Rolnictwo precyzyjne ma też potencjał zmiany obecnego wyglądu wsi. Dzięki bardziej inteligentnym 

technologiom ograniczy się zapotrzebowanie na ogromne, monotonne pola, które dominują w 

krajobrazie. Tereny te zastąpi bardziej zróżnicowana sceneria pól, lasów, zagajników i obszarów 

naturalnych. Na wprowadzeniu rolnictwa precyzyjnego skorzysta zapewne również środowisko, 

ponieważ nowe technologie pozwolą bardziej selektywnie wyłączać z uprawy wyjątkowo zagrożone 

obszary ekologiczne.  

Wszelkie plany dotyczące rolnictwa precyzyjnego w UE muszą jednak uwzględniać fakt, że rolnictwo w 

28 państwach członkowskich jest pod wieloma względami różnorodne. Zróżnicowanie to dotyczy modeli 

biznesowych, sektorów produkcji, praktyk rolniczych, zatrudnienia w liczbach bezwzględnych i w 

stosunku do liczby ludności aktywnej zawodowo, a także wykształcenia i umiejętności rolników oraz 

wielkości produkcji rolnej. Społeczne oddziaływanie rolnictwa precyzyjnego będzie najsilniejsze w 

krajach, w których największy odsetek aktywnej populacji pracuje w rolnictwie.  

Polityka przyszłościowa 

Duża niejednorodność rolnictwa w UE, zwłaszcza jeśli chodzi o wielkość gospodarstw, typy i praktyki 

rolnicze oraz produkcję i zatrudnienie, stanowi wyzwanie dla europejskich decydentów. Działania 

podejmowane na szczeblu europejskim powinny uwzględniać różnice między państwami 

członkowskimi, gdyż szanse i problemy w poszczególnych krajach nie są identyczne. 

Niezależnie od sytuacji gospodarczej w następnych dziesięcioleciach unijni rolnicy będą potrzebować 

rolnictwa precyzyjnego, by zwiększyć wydajność gruntów ornych, których powierzchnia się kurczy.  

W przyszłości miejsca pracy w rolnictwie będą powstawać głównie dzięki działalności badawczo-

rozwojowej. W związku z tym można zakładać, że od wspólnej polityki rolnej (WPR) (2021–2027) 

przejdziemy do rozszerzonych programów badań i rozwoju w rolnictwie. Więcej środków można by na 

przykład przeznaczyć na najbardziej zaawansowane technologie, takie jak bioczujniki, robotykę, 

spektrografy czy obrazowanie. 

UE mogłaby zintensyfikować politykę rozwoju obszarów wiejskich, finansując innowacje w rolnictwie i 

leśnictwie w taki sposób, by wspierać tworzenie grup operacyjnych, innowacyjnych usług, inwestycji czy 

nowatorskich rozwiązań. Programy upowszechniania rolnictwa precyzyjnego mogłyby również służyć 

celom społecznym takim jak zrównoważony rozwój terytorialny lub uczenie się przez całe życie.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN01)_EN.pdf
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Innym możliwym wariantem polityki jest utworzenie trzeciego filaru WPR (2021–2027) poświęconego 

technologiom zrównoważonym pod względem ochrony środowiska. 
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6. Technologie kwantowe 

Czy ugruntowana, ale dla laików zupełnie nieintuicyjna teoria mechaniki kwantowej może kiedyś 

zrewolucjonizować codzienne sprzęty takie jak czujniki, urządzenia komunikacyjne i komputery?  

Mechanika kwantowa jest teorią naukową, która 

zrewolucjonizowała nasze rozumienie 

wszechświata, zwłaszcza na poziomie 

mikroskopowym. W świecie fizyki klasycznej dany 

układ znajduje się zawsze w jednym konkretnym 

stanie (np. ciało jest w spoczynku albo porusza się 

ze ściśle określoną prędkością), natomiast w świecie 

fizyki kwantowej stan układu jest superpozycją 

kilku stanów. Zmierzenie superpozycji powoduje, 

że „zapada się” ona do jednego stanu. W związku z 

tym, w przeciwieństwie do świata mechaniki 

klasycznej, gdzie układ można zmierzyć, nie 

zmieniając jego właściwości, w rzeczywistości 

kwantowej pomiar może znacząco wpłynąć na stan 

układu. 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Choć laikom teoria ta może wydawać się sprzeczna z intuicją, już teraz bazuje na niej wiele powszechnie 

wykorzystywanych urządzeń, takich jak tranzystor czy laser. Obecnie naukowcy potrafią już jednak 

kontrolować stany mikroskopowe poszczególnych układów kwantowych z dużą dokładnością. 

Umiejętność ta może doprowadzić do rozwoju nowych technologii, które można podzielić na trzy grupy: 

czujniki, kryptografię i technologie obliczeniowe. 

Czujniki kwantowe to różnorodne wyroby wykorzystujące efekty kwantowe do bardzo precyzyjnych 

pomiarów wielkości takich jak czas, siła grawitacji czy pole magnetyczne. Wiele z tych urządzeń może za 

kilka lat trafić na rynek, zwłaszcza że zegary kwantowe już teraz znacznie przewyższają tradycyjne 

chronometry.  

Klasyczna kryptografia polega na tym, że odbiorca wiadomości wysyła publiczny „klucz”, za pomocą 

którego nadawca szyfruje wiadomość. Później wiadomość tę może odszyfrować tylko odbiorca, który 

posiada klucz prywatny. Skuteczność tej metody zależy od tego, jak obliczeniowo trudne jest uzyskanie 

klucza prywatnego na podstawie klucza publicznego. Hakerzy mogą bowiem zdobyć klucz publiczny, 

przechwytując przesyłane wiadomości. Alternatywne rozwiązanie w postaci kryptografii kwantowej jest 

(przynajmniej w teorii) niezawodne, ponieważ opiera się na podstawowym prawie, zgodnie z którym 

pomiar układu kwantowego ten układ zmienia, zatem komunikujące się strony wiedzą, czy ktoś je 

„podsłuchuje”.  

Kwantowe technologie obliczeniowe prawdopodobnie mają największy potencjał, ale wymagają też 

najwięcej pracy, zanim zostaną wystarczająco dopracowane. Do przechowywania i przetwarzania 

informacji tradycyjne komputery wykorzystują bity. Są to jednostki elektroniczne, które mogą 

występować w dwóch stanach: „0” albo „1”. Komputer kwantowy umożliwiłby również „kwantową 

superpozycję” obu stanów, jakby znajdował się równocześnie w stanie „0” i w stanie „1”. Superpozycje te 

mogą ogromnie przyspieszyć obliczenia, które zwykłym komputerom zajęłyby miliardy lat, natomiast 

komputer kwantowy radzi sobie z nimi w parę godzin.  

© Winiu / Shutterstock.com 

http://www.forbes.com/sites/chadorzel/2015/07/08/six-things-everyone-should-know-about-quantum-physics/
http://sciblogs.co.nz/a-measure-of-science/2010/05/31/the-quantum-mechanics-of-gadgets/
http://www.iop.org/cs/page_43644.html
https://www.wired.com/2010/02/quantum-logic-atomic-clock/
https://www.wired.com/2010/02/quantum-logic-atomic-clock/
https://medium.com/@vrypan/explaining-public-key-cryptography-to-non-geeks-f0994b3c2d5#.lhc6n3qpj
http://www.popsci.com/what-is-quantum-cryptography
http://singularityhub.com/2016/10/10/massive-disruption-quantum-computing/
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Znamy już kilka możliwych zastosowań komputera kwantowego. Należy do nich jest obliczanie 

zachowania innych układów kwantowych. Mogłoby to zrewolucjonizować tworzenie nowych 

chemikaliów, leków i materiałów, które obecnie najpierw trzeba wytworzyć i przetestować, żeby 

sprawdzić, na ile są przydatne, a na ile szkodliwe. Możliwe są również zastosowania w dziedzinie 

sztucznej inteligencji, chociaż nie do końca wiadomo jeszcze, jak komputer kwantowy mógłby ją ulepszyć.  

Mimo że technologie kwantowe mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, istnieje ryzyko, że 

stworzą nowe. Niewykluczone na przykład, że w przyszłości kwantowe technologie obliczeniowe 

pozwolą łamać istniejące protokoły kryptograficzne. Zagrożenie to stanowi z kolei silny impuls do 

rozwijania kryptografii kwantowej, która zapewniłaby ochronę przed takim procederem. Bezpieczeństwo 

systemów szyfrowania może zatem zależeć od tego, czy postępy w kryptografii kwantowej nadążą za 

rozwojem kwantowych technologii obliczeniowych. 

W przyszłości komputery kwantowe mogą jednak znaleźć zastosowanie nie tylko w odszyfrowywaniu 

nowych komunikatów, lecz także tych, które zostały przechwycone i zarchiwizowane w poprzednich 

dziesięcioleciach. Dlatego dopóki nie zostanie udowodnione, że kwantowych technologii obliczeniowych 

zupełnie nie da się wykorzystać, prawdopodobnie nadal będą się nimi interesować organizacje również 

w przyszłości chcące, utrzymać w tajemnicy zgromadzone przez nie dane. 

Polityka przyszłościowa 

Już teraz w sektorze publicznym i prywatnym można odnotować znaczne zainteresowanie rozwijaniem 

technologii kwantowych. Niderlandy i Zjednoczone Królestwo realizują projekty, na które zebrano setki 

milionów euro, zarówno od organów publicznych, jak i od przedstawicieli przemysłu. Niedawno Komisja 

Europejska ogłosiła, że zamierza zainwestować 1 mld EUR w inicjatywę przewodnią dotyczącą 

technologii kwantowych. 

Podobnie jak w przypadku wielu nowych technologii, trzeba zastanowić się, jak zmniejszyć „dolinę 

śmierci”, czyli skrócić czas upływający od badań naukowych do komercjalizacji pomysłu. Powszechnie 

uważa się, że dobrze opanowaliśmy już naukowe podstawy technologii kwantowych. Z fazy 

eksperymentów demonstracyjnych przechodzimy teraz do budowania praktycznych urządzeń. Ponieważ 

jednak wielu z nich jest jeszcze dość daleko od wejścia na rynek, w przeciwieństwie do technologii 

konwencjonalnych tylko w bardzo niewielkim stopniu są finansowane z funduszy prywatnych firm. 

Programy inwestycji publicznych będą zatem ważnym elementem zbliżania technologii kwantowych do 

progu rentowności. Pod tym kątem należy również monitorować skuteczność obecnych programów.  

Dużych inwestycji publicznych może wymagać na przykład infrastruktura niezbędna do kryptografii 

kwantowej. Prawdopodobnie potrzebne będą specjalne światłowody przesyłające pojedyncze fotony 

(cząstki światła) przy zachowaniu ich stanu kwantowego. Inicjatywę budowania takiej infrastruktury 

podjęły już w Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone oraz niektóre państwa członkowskie UE. Jeśli 

komunikacja kwantowa na całym terytorium UE, a także na całym świecie ma się stać rzeczywistością, 

potrzebujemy jednej ciągłej sieci. Innym rozwiązaniem byłoby opracowanie takich „postkwantowych” 

protokołów szyfrowania, do których nie są znane algorytmy kwantowe umożliwiające ich złamanie.  

Potencjalne zastosowania komputera kwantowego nadal pozostają w sferze badań. Negatywne skutki 

może przynieść zdolność łamania istniejących protokołów kryptograficznych. Niewykluczone, że w 

przyszłości takich negatywnych konsekwencji pojawi się więcej. Istnieje na przykład ryzyko, że inne 

protokoły bezpieczeństwa, które teraz uważa się na niezagrożone atakiem kwantowym, też zostaną 

złamane. W związku z tym zasadne może być uregulowanie dostępu do maszyn kwantowych. 

Najprawdopodobniej jednak model biznesowy tego nowo powstającego sektora gospodarki będzie 

zakładał, że użytkownicy przedkładają problemy do rozwiązania w internecie, co praktycznie 

uniemożliwia jakąkolwiek regulację. Ponadto wszelkie działania regulacyjne mogą hamować potencjalnie 

lawinowy postęp technologiczny, a tym samym ograniczać wynikające z niego korzyści społeczne. 

http://www.welivesecurity.com/2016/06/14/quantum-computation-cryptography-armageddon/
http://qutech.nl/
http://uknqt.epsrc.ac.uk/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship
http://www.research.ibm.com/quantum/
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Technologie kwantowe stwarzają ekscytujące możliwości, które nie zostały jeszcze w pełni zbadane, a 

rozwój tej dziedziny dałoby się przyspieszyć dzięki zwiększeniu inwestycji publicznych. Decydenci 

powinni jednak bacznie śledzić postępy w technologii kwantowej, aby zminimalizować szkody, które 

mogą wyniknąć z jej stosowania.  
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7. Identyfikacja radiowa 

Jak systemy identyfikacji radiowej oraz inne urządzenia łączności krótkiego zasięgu modyfikują wpływ 

internetu rzeczy nasz styl życia? 

Identyfikacja radiowa (RFID) na masową skalę 

zastępuje kody kreskowe w znakowaniu 

towarów. Zważywszy na niedawne skandale 

żywnościowe, mogłoby to między innymi 

ułatwić ustalanie pochodzenia produktów 

spożywczych, gdyż technologia ta jest 

sprawniejsza i dokładniejsza niż system kodów 

kreskowych. 

Powszechnie stosuje się ją też w metkach 

odzieży, etykietach książek i innych produktów. 

Zawierają one zwinięty jak ślimak metalowy 

drucik lub fragment folii aluminiowej, które 

działają jak antena i umożliwiają łatwe 

rozróżnianie produktów. Można je wykryć, kiedy są przenoszone przez bramkę, w której zainstalowano 

specjalny czytnik. Przypomina to niektóre starsze systemy antykradzieżowe, tyle że pozwala na dokładną 

identyfikację konkretnego produktu także do innych celów, takich jak fakturowanie czy sprawdzanie 

właściwości towaru. Umożliwia to identyfikator z numerem identyfikacyjnym dłuższym niż numer na 

kodzie kreskowym i dającym automatyczny dostęp do internetowej bazy danych z dodatkowymi 

informacjami. 

Czytnik pozwala więc nie tylko zidentyfikować produkt, lecz także uzyskać mnóstwo informacji na jego 

temat. Dało to impuls do powstania inteligentnych przedmiotów i internetu rzeczy. Inteligentny 

przedmiot wchodzi w ściślejsze interakcje zarówno z użytkownikiem, jak i z innymi inteligentnymi 

przedmiotami. Internet rzeczy polega zaś na wyposażaniu urządzeń, pojazdów, budynków i innych 

obiektów w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, aktuatory i moduły łączności sieciowej, dzięki czemu 

mogą zbierać dane i się nimi wymieniać. 

Nieustannie pojawiają się nowe zastosowania tej technologii, a ona sama jest inspirującym polem 

badawczym. Identyfikatory RFID mogą okazać przydatne w całym cyklu życia produktu, począwszy od 

gromadzenia wymaganych części i surowców, przez proces produkcyjny i kolejne ogniwa łańcucha 

dostaw, w tym punkt sprzedaży, na recyclingu i gospodarowaniu odpadami skończywszy. Potencjalnie 

skróci to kolejki w supermarketach, ponieważ wszystkie produkty w wózku będzie się dało zeskanować 

równocześnie. Ponadto użytkownicy skorzystają z tego, że urządzenia będą miały automatyczny dostęp 

do dodatkowych informacji, jak choćby instrukcje obsługi. Torba z jedzeniem mogłaby na przykład wysłać 

do zamrażarki informacje, jaka jest odpowiednia temperatura przechowywania produktów, albo ostrzec, 

że zbliża się ich termin ważności, czy też poinstruować kuchenkę mikrofalową na temat temperatury i 

czasu ich podgrzewania. 

Idea śledzenia przedmiotów wzbudza jednak pewne obawy. O ile smartfon prawdopodobnie zawsze 

będzie stosunkowo widoczny, o tyle identyfikator ukryty niejako w produkcie, który w tajemniczy sposób 

udostępnia tak wiele informacji, można uznać za zagrożenie. 

 

 

© Andreynikolaev / Shutterstock.com 
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Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Należy zaznaczyć, że ze względu na efektywność i cenę podstawowe identyfikatory RFID 

wykorzystywane do śledzenia towarów konsumpcyjnych działają w paśmie fal decymetrowych (UHF) i 

są pasywne (tzn. nie mają baterii). Jest to istotne, ponieważ determinuje właściwości i możliwości 

identyfikatora. Wykorzystanie fal UHF oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków zasięg 

odczytu może być stosunkowo duży. Z drugiej strony brak baterii oznacza, ze konieczne jest 

wykorzystywanie energii fali nośnej emitowanej przez podłączone do czytnika anteny. Ponadto 

technologie oparte na UHF często zawodzą, jeśli w otoczeniu znajdują się ciecze (które pochłaniają 

energię) i metale (które odbijają sygnał, powodując zakłócenia). Wszystko to sprawia, że choć same 

identyfikatory są w miarę tanie i dyskretne, to z kolei czytniki są stosunkowo drogie i wyraźnie widoczne 

(na przykład bramki antykradzieżowe w sklepach). 

Wymóg używania tak prostych identyfikatorów (co pozwala ograniczyć zużycie energii) oznacza też, że 

stosuje się w nich tylko podstawowe protokoły komunikacyjne. W rezultacie nie są bezpieczne, ponieważ 

nie zapewniają szyfrowania ani żadnej innej ochrony. Obecnie prowadzone są na tym polu dalsze badania, 

ale jak na razie nadal da się ingerować w przesyłane informacje na kilka sposobów (fałszowanie, 

podsłuchiwanie, kopiowanie, spoofing, zagłuszanie itp.). 

Oprócz podstawowych identyfikatorów RFID bazujących na falach UHF istnieją też powszechnie 

stosowane i jeszcze prostsze identyfikatory, na przykład oparte na komunikacji zbliżeniowej. Technologia 

ta wykorzystuje niższe częstotliwości, tak że zakres odczytu identyfikatorów jest bardzo niewielki (z 

reguły trzeba zbliżyć do nich urządzenie przenośne) i muszą być odczytywane pojedynczo. Ich zaletą jest 

to, że wymagają tanich i prostych czytników. Z drugiej strony dostępnych jest też wiele innych rodzajów 

identyfikatorów o ulepszonych parametrach, np. dzięki dodaniu baterii (przez co stają się 

identyfikatorami aktywnymi), które są na tyle złożone, że oferują wiele różnych funkcji. Wśród aktywnych 

identyfikatorów znaleźć można czujniki, aktuatory oraz duże pamięci. Zwiększają one możliwy zakres 

komunikacji. To wszystko dodatkowo podsyca obawy dotyczące zastosowania technologii radiowej.  

Polityka przyszłościowa 

Należy zauważyć, że obecnie małe identyfikatory, które łatwo można ukryć w przedmiotach codziennego 

użytku, to zawsze proste, pasywne urządzenia o dość ograniczonych możliwościach (większe możliwości 

zwykle idą w parze z większymi rozmiarami, przez co identyfikator jest bardziej widoczny). W związku 

z tym identyfikatory trudno odczytywać, zwłaszcza w UE, gdzie przepisy ograniczają moc czytników do 

dwóch watów (w Stanach Zjednoczonych dopuszcza się cztery waty). Zakres odczytu zwykle nie 

przekracza więc dwóch metrów. Ponadto czytniki działają bardzo podobnie do radarów, dlatego 

władzom łatwo je wykryć i kontrolować. Trzeba też pamiętać, że tego typu identyfikatory zaprojektowano 

z myślą o prostych towarach konsumpcyjnych. Dlatego chociaż potencjalny wachlarz ich zastosowań jest 

szeroki, to mało prawdopodobne, że hipotetyczny Wielki Brat wykorzysta je do niecnych celów. 

Z drugiej strony można też obawiać się, czy niektóre zastosowania tej technologii są bezpieczne. 

Należałoby zacząć od ustalenia realistycznego limitu mocy czytników, gdyż oznacza on znaczne 

ograniczenia. Choć energia dwóch watów wywiera bardzo znikomy wpływ na organizm człowieka, nie 

można zapominać, że fale UHF mają taką samą częstotliwości jak mikrofale. Stwarza to zatem ryzyko 

powstania w niektórych miejscach „punktów zapalnych”, które mogą wpływać na produkty biologiczne. 

Przykładowo obecnie w szpitalach do oznaczania i śledzenia worków na krew używa się identyfikatorów 

radiowych UHF, nie ma jednak konkretnych badań na temat potencjalnego wpływu czytników na 

magazynowany materiał biologiczny. 

Technologię RFID można by jeszcze na wiele sposobów ulepszyć. Już dziś jest jednak dostępna i ma liczne 

zastosowania. Owszem, nic nie gwarantuje, że jest ona niezawodna i w pełni bezpieczna, ale prostych 

identyfikatorów do oznaczania towarów w sklepie nie można porównywać z urządzeniami 

http://nearfieldcommunication.org/about-nfc.html
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umożliwiającymi śledzenie ludzi, takimi jak smartfony. Niemniej jednak ta niezwykle interesująca 

technologia z pewnością pomoże rozwiązać wiele problemów, które pojawiają się w łańcuchach dostaw i 

mają wpływ na konsumentów. Być może lepiej pogodzić się z tym, że (w odległej przyszłości) władze 

będą wiedziały, co jemy, niż ryzykować zatrucie pokarmowe. 
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8. Big data i opieka zdrowotna 

Duże zbiory danych (ang. big data) stwarzają ogromne możliwości w służbie zdrowia, ale jak zapewnić, 

aby wszyscy z nich skorzystali? 

W ciągu ostatnich stu lat rozwój medycyny 

przyniósł spektakularny wzrost średniej 

długości życia i znacznie poprawił jego jakość. 

Jednocześnie w większość krajów na świecie 

opieka zdrowotna pochłania coraz znaczniejszą 

część PKB. 

Właśnie dlatego nowe narzędzia 

wykorzystujące big data otwierają wspaniałe 

perspektywy – lepszej diagnostyki, zwiększenia 

skuteczności obecnych metod leczenia oraz 

opracowywania nowych terapii mniejszym 

nakładem pracy niż w przypadku tradycyjnych 

metod badawczych. 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Big data może przynieść ogromne korzyści na trzech poziomach: 

(i) Tradycyjne badania naukowe na dużych populacjach oraz badania ankietowe mogą być tańsze i 

szybsze. 

W  szeroko zakrojonych eksperymentach klinicznych lub w ankietach służących przetestowaniu nowego 

leku, ocenie skuteczności innowacyjnej metody leczenia czy ustaleniu przyczyn danej choroby zbiera się 

duże ilości danych od wielu pacjentów, by uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania. Po zakończeniu 

badań te ogromne zbiory danych często są archiwizowane i nikt do nich nie wraca, chociaż mogłyby 

pomóc innym naukowcom, którzy zajmują się podobnymi zagadnieniami. Podejmowane są więc starania, 

by udostępnić takie dane szerszemu gronu badaczy, którzy przy minimalnych kosztach dodatkowych 

wysnują z nich kolejne wnioski.  

Jednak udostępnienie społeczności naukowej ogromnych zbiorów danych wymaga ich anonimizacji, co 

może wiązać się ze sporym nakładem pracy. Z drugiej strony wykorzystywanie raz zgromadzonych 

danych do rozwiązywania nowych problemów badawczych pozwoliłoby uniknąć powielania działań, a 

tym samym zaoszczędzić czas i środki przeznaczane na nowe badania. 

(ii) Nowe czujniki znacznie ułatwią gromadzenie danych. 

Na co dzień coraz częściej otaczają nas inteligentne urządzenia i czujniki, które śledzą nasze położenie 

geograficzne, liczą stawiane przez nas kroki, monitorują styl jazdy i poziom czujności oraz mierzą wiele 

innych parametrów. Dane pochodzące z czujników są zwykle bardziej obiektywne niż informacje 

podawane w kwestionariuszach. Ponieważ technologie czujnikowe są coraz tańsze, w przyszłości będzie 

można badać znacznie więcej parametrów na jeszcze większych próbach, co zrewolucjonizuje metody 

badawcze i monitorowanie skuteczności leczenia. 

© Panchenko / Shutterstock.com 
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(iii) Opieka zdrowotna zostanie zindywidualizowana. 

Czujniki nie tylko ułatwią prowadzanie badań na dużych próbach; ich powszechność w urządzeniach 

mobilnych, ubraniach, samochodach i wielu innych przedmiotach umożliwi też w większym stopniu 

świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej. Już teraz czujniki w samochodach monitorują 

częstotliwość mrugania oczami i ostrzegają kierowcę o zmęczeniu, a w przyszłości czujniki w ubraniach 

mogłyby informować nas, że mamy znacznie podwyższone ryzyko zawału serca albo że bardzo spadła 

nam odporność, więc możemy zarazić się grypą. 

Nowe technologie dają możliwości ogromnych postępów w opiece zdrowotnej, ale stwarzają też 

wyzwania społeczne, zwłaszcza w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

Już teraz ochrona danych jest kluczową kwestią w eksperymentach klinicznych. Jeżeli w przyszłości 

badacze będą częściej wymieniać się zebranymi informacjami, to poziom ochrony danych uczestników 

eksperymentów nabierze jeszcze większego znaczenia. Równie istotne będzie rzetelne stosowanie 

procedury świadomej zgody, skoro dane uzyskane od pacjentów lub grupy kontrolnej do jednego testu 

będą wykorzystywane też do innych badań.  

Wzrost liczby czujników, które towarzyszą nam na co dzień i już teraz gromadzą coraz więcej różnych 

danych na temat naszego zdrowia i samopoczucia, stawia przed nami dodatkowe wyzwania. Już dziś 

producenci telefonów komórkowych, operatorzy telekomunikacyjni i wyszukiwarki internetowe zbierają 

od swoich klientów znaczne ilości danych zdrowotnych, choć nie są jeszcze postrzegani jako podmioty 

sektora medycznego. Waga tej kwestii jeszcze wzrośnie, kiedy proste urządzenia, takie jak telefon 

komórkowy, będą w stanie przeprowadzić pełną ocenę stanu zdrowia użytkownika na podstawie coraz 

większej liczby mierzonych parametrów. 

Polityka przyszłościowa 

W miarę rozwoju technologii należy nieustannie uaktualniać przepisy o ochronie danych i prywatności, 

ale trzeba też się zastanowić, kto skorzysta na tych wszystkich ulepszeniach. Przykładowo: czy czujniki, 

które nosimy na ciele, pomogą nam wcześnie wykryć raka, co zwiększy nasze szanse na wyzdrowienie i 

obniży koszty leczenia? Czy też z technologii tej skorzystają głównie firmy ubezpieczeniowe, zwiększając 

składki pobierane od osób, u których zdiagnozowano nowotwór? 

Choć przepisy o ochronie danych są ciągle aktualizowane, to w świecie będącym systemem o coraz 

większej liczbie wzajemnych połączeń coraz trudniejsze może być ukrycie chorób takich jak rak. Trzeba 

będzie odpowiednio wyważyć interes jednostki, która ma prawo do poufności danych zdrowotnych, i 

interes społeczeństwa, które mogłoby skorzystać z łatwiejszego dostępu do zanonimizowanych danych 

medycznych, które mogą być kluczem do innowacji i przełomowych wynalazków. 

Ponieważ nawet najlepsze przepisy nie gwarantują pełnej prywatności, należy zakładać, że choroby takie 

jak rak mogą zostać ujawnione. Prawodawcy powinni zatem zagwarantować dodatkową ochronę w 

postaci przepisów ograniczających dyskryminację. Można na przykład wprowadzić zasadę dzielenia 

kosztów leczenia onkologicznego między wszystkie firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne. Dzięki 

temu maleje ryzyko dyskryminacji pojedynczego pacjenta, który wcześniej chorował na raka albo należy 

do grupy ryzyka.   

https://www.futurehealtheurope.eu/the-initiative
http://jbhi.embs.org/2015/07/08/special-issue-big-data-for-health/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4321985/
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9. Organoidy 

Organoidy to sztucznie wyhodowane narządy, które imitują funkcjonowanie prawdziwych organów. Jakie 

stwarzają one możliwości leczenia chorób, opracowywania leków, zindywidualizowanej opieki medycznej 

i medycyny regeneracyjnej? 

Organoidy to niewielkie zlepki ludzkich 

komórek, które hoduje się w warunkach 

laboratoryjnych, żeby uzyskać 

trójwymiarowe struktury naśladujące 

działanie prawdziwych narządów takich jak 

wątroba, serce czy płuca. Organoidy tworzy 

się albo z komórek prekursorowych 

pobranych z dojrzałych narządów, albo z 

tkankowych lub zarodkowych komórek 

macierzystych lub indukowanych 

pluripotencjalnych komórek macierzystych, 

które dzięki zdolności samoodnowy i różnicowania spontanicznie organizują się w trójwymiarowe 

struktury. Takie zlepki często są hodowane w specjalnych mikropojemnikach, które ułatwiają 

samoorganizację komórek, tak jak w ludzkim ciele. Organoidy bardzo przypominają tkanki ludzkie in vivo 

i mają cechy genetyczne osoby, od której pobrano komórki, w związku z czym reagują na leki tak samo, 

jak odpowiedni organ tej osoby. Te organoidalne struktury, które można przechowywać w biobankach, 

nie tylko pomagają nam zrozumieć podstawowe mechanizmy rozwoju narządów w ciele człowieka, lecz 

stwarzają także obiecujące możliwości leczenia i opracowywania leków.  

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Organoidy to jeden z najłatwiej dostępnych i najbardziej adekwatnych fizjologicznie modeli 

umożliwiających badanie dynamiki komórek macierzystych w warunkach kontrolowanych. Oczekuje się 

więc, że pozwolą nam lepiej zrozumieć procesy odnowy tkanek, funkcjonowanie nisz komórek 

macierzystych, reakcje tkanek na leki, a także mutacje czy uszkodzenia oraz rzucą więcej światła na 

niektóre choroby mózgu i zaburzenia neurologiczne. Technologia, dzięki której naukowcy mogą 

uzyskiwać materię przypominającą mózg, wątrobę, nerki, jelita i wiele innych narządów, otwiera drogę 

do odtwarzania funkcji organów ex vivo. Daje też możliwość opracowania rzetelnego modelu badań 

przesiewowych oraz ukierunkowania i personalizacji metod leczenia. Może znaleźć zastosowanie również 

w medycynie regeneracyjnej, pracach nad nowymi lekami i toksykologii środowiskowej.  

Prace nad organoidami są na tyle zaawansowane, że nie służą już one tylko w badaniach podstawowych, 

lecz także w medycynie translacyjnej, w wielu funkcjach i zastosowaniach niższego stopnia, których nie 

da się osiągnąć w testach na zwierzętach. Możliwe więc, że organoidy zrewolucjonizują proces tworzenia 

leków. Przykładowo minijelita mogą posłużyć do spersonalizowanego testowania leków na 

mukowiscydozę, natomiast organoidy mózgowe już teraz zaczynają być używane jako adekwatne modele 

do badania szerokiego spektrum chorób takich jak autyzm, schizofrenia czy padaczka. 

Ponadto organoidy zbudowane z komórek wątroby mogłyby uzupełnić stosowane obecnie przeszczepy i 

pomóc w przywróceniu właściwego funkcjonowania wątroby u pacjentów ze schorzeniami 

metabolicznymi. Mogłyby też posłużyć jako model do badania przerzutów nowotworowych oraz do 

testowania reakcji komórek rakowych na już dostępne i nowo opracowywane leki. Organoidy powstałe z 

dojrzałych komórek macierzystych trzustki należą natomiast do najbardziej obiecujących w terapii 

komórkowej i regeneracyjnej. Jelitoidy już teraz pozwalają testować leki na mukowiscydozę i nowotwory 

jelit. Niedawno naukowcy założyli pierwszy na świecie biobank żywych tkanek, gdzie przechowują 
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nowotwory pacjentów wykorzystywane do wskazania leków najskuteczniejszych dla danej osoby. 

Badacze czynią też postępy w tworzeniu większych struktur komórek nerwowych, co zmierza do 

uzyskania organoidów wielkości mózgu. W niedalekiej przyszłości organoidy będą wykorzystywane w 

medycynie rutynowo. Posłużą do badania chorób powstających w czasie rozwoju zarodkowego, a może 

nawet będą wszczepiane pacjentom, żeby zastąpić chore lub niewydolne organy. Organoidów używano 

już do badania zmian patologicznych, na przykład w neuronach pobranych od osób z chorobą 

Alzheimera. 

Pomagając naukowcom zrozumieć proces rozwoju prawdziwych narządów i jego patologie, organoidy 

mogą przynieść wiele korzyści. Rozwój ten dziedziny, m.in. uzyskanie odtwarzalnych, łatwych w 

manipulowaniu obiektów, a także ich produkcja na skalę komercyjną niesie jednak ze sobą ryzyko dla 

bezpieczeństwa i zagrożenia etyczne, ponieważ metody hodowania organów nadal są na wczesnym 

etapie zaawansowania. Organoidy spersonalizowane mogą ułatwić rozpoczęcie zindywidualizowanych 

eksperymentów klinicznych, co też może stwarzać nowe zagrożenia i rodzi pytanie o przystępność 

nowych metod leczenia. 

Podobne problemy mogą powstawać w związku z typem hodowanej tkanki. Im bardziej naukowcy 

zbliżają się do odtworzenia ludzkiego mózgu, tym więcej dylematów moralnych muszą rozstrzygać. Ich 

działania mogą mieć przecież istotny wpływ na postrzeganie integralności człowieka. 

Antycypacyjne stanowienie prawa 

Wiele ze wspomnianych technologii jest jeszcze stosunkowo mało rozwiniętych, wymagają one walidacji 

i uściśleń. Jednak już dziś od uczestników badań pobiera się komórki macierzyste i hoduje się z nich żywe 

tkanki, które można przechowywać bardzo długo, praktycznie w nieskończoność, zatem już dziś trzeba 

rozstrzygnąć związane z tym problemy prawne. Należy pochylić się między innymi nad polityką 

prywatności, warunkami uczestnictwa w badaniach i eksperymentach klinicznych, przechowywaniem i 

wykorzystywaniem organoidów, rozpowszechnianiem wyników badań, w tym ujawnianiem 

przypadkowych rozpoznań. W odniesieniu do uczestnictwa pacjentów w badaniach i pobierania od nich 

komórek macierzystych kluczową kwestią jest świadoma zgoda. Opracowania zindywidualizowanej 

procedury świadomej zgody wymaga też magazynowanie organoidów w biobankach. Jest to niezwykle 

istotne, ponieważ organoidy są żywymi miniaturami narządów, które można wykorzystywać na wiele 

sposobów, a UE nie ma ogólnego prawodawstwa regulującego repozytoria materiału biologicznego. 

Organoidy mogą uzupełniać badania na zwierzętach i eksperymenty kliniczne z udziałem ludzi, a nawet 

ograniczyć konieczność ich przeprowadzania. Może dać to impuls do zmiany istniejących przepisów w 

zakresie badań medycznych, eksperymentów klinicznych i udzielania zezwoleń na substancje chemiczne.  

Fundamentalne znaczenie ma też kwestia własności materiału biologicznego i traktowania go jak towaru 

oraz pytanie, na ile powstały in vitro model rozwoju ludzkiego musi być bliski rzeczywistości, aby spełniał 

zarówno kryteria rygoru naukowego, jak i normy etyczne. W miarę wzrostu zainteresowania organoidami 

cenne może okazać się również wprowadzenie do sprzedaży znormalizowanych, zatwierdzonych 

pożywek. Dzięki nim technologia ta stanie się dostępna dla szerokiego grona naukowców, co pozwoli 

wyciągnąć z niej maksymalne korzyści.  
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10. Edycja genomu 

Nowa metoda ułatwiająca edycję genomu może zwiastować nową epokę inżynierii genetycznej. Jakie są 

zalety i potencjalne zagrożenia tej metody i jak powinni zareagować politycy?  

Badacze genomu już od dawna stawiają sobie 

za cel opracowanie precyzyjnej, 

systematycznej i opłacalnej techniki jego 

modyfikacji. Ostatnimi czasy powstało kilka 

metod „edycji genomu” umożliwiających 

lepsze celowanie genowe, np. system CRISPR-

Cas oraz metody TALEN (nukleazy 

efektorowe o charakterze aktywatorów 

transkrypcji) i ZFN (nukleazy z motywem 

palca cynkowego). Obecnie jako najszybsza, 

najtańsza i najbardziej niezawodna technika 

edytowania genomu wyróżnia się system 

CRISPR-Cas9. Ze względu na swe właściwości 

uważany jest za przełom w inżynierii genetycznej. Spodziewamy się, że rozwijając tę technologię, 

nauczymy się lepiej namierzać i badać konkretne sekwencje DNA w niezwykle rozległym genomie. Dzięki 

CRISPR-Cas9 da się wyciąć dowolny odcinek DNA z genomu z dowolnej lokalizacji i u wielu różnych 

organizmów, zastąpić niektóre jego elementy lub dodać nowe za pośrednictwem enzymu cas9, a następnie 

wstawić go w odpowiednie miejsce w komórce. To niezwykłe narzędzie może pomóc biologom 

molekularnym zrozumieć funkcjonowanie genomu. 

Potencjalny wpływ i rozwój sytuacji 

Metoda CRISPR-Cas9 stwarza ogromne możliwości bezpośredniej modyfikacji lub naprawiania 

podstawowych mutacji genomowych wywołujących choroby oraz opracowywania terapii tkankowych 

pozwalających leczyć nowotwory i inne choroby dzięki unieszkodliwianiu chorobotwórczych genów 

endogennych, korygowaniu patologicznych mutacji albo wprowadzaniu nowych genów z funkcją 

ochronną. Naukowcy mają nadzieję, że CRISPR-Cas9 posłuży do modyfikowania ludzkich genów w celu 

eliminacji chorób, zwalczania nieustannie mutujących mikrobów, które niszczą plony, usuwania 

patogenów, a nawet edytowania genomu ludzkich embrionów. 

Dzięki CRISPR-Cas9 da się stosunkowo precyzyjnie i łatwo modyfikować geny wielu różnych 

organizmów oraz tworzyć modele zwierzęce do badań podstawowych. Edycja genomu zwierząt może 

poprawić ich odporność na choroby oraz pomóc kontrolować populację komarów, tak aby ograniczyć lub 

wyeliminować przenoszenie malarii. Potencjalnie mogłaby też doprowadzić do powstania leków 

uzyskiwanych z wykorzystaniem zwierząt hodowlanych oraz usprawnienia produkcji żywności. 

Technologia ta mogłaby też ułatwić przeszczepianie ludziom narządów zwierzęcych, gdyż pozwala 

pozbyć się obecnego w genomie zwierząt retrowirusowego materiału genetycznego, który jest 

potencjalnie szkodliwy dla biorców.  

CRISPR-Cas9 daje też możliwość modyfikacji DNA w embrionach ludzkich, co ostatecznie może wywołać 

głębokie zmiany w naszym dobrostanie, wpływając na długość życia człowieka, jego tożsamość oraz 

produktywność. Technologię tę można wykorzystać również do stworzenia „napędu genowego” — jeden 

starannie wyselekcjonowany gen będzie niemal automatycznie przekazywany kolejnemu pokoleniu, 

dzięki czemu szybko rozprzestrzeni się w całej populacji. 
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Chociaż CRISPR otwiera wiele fascynujących perspektyw, wykorzystanie tej metody wzbudza również 

kontrowersje społeczne i etyczne. Czy należy na przykład (a jeśli tak, to w jaki sposób) wykorzystywać 

edycję genów do wprowadzania dziedzicznych zmian w ludzkim genomie, umożliwiać wybór cech 

potomstwa („dzieci na zamówienie”), ryzykować powstanie potencjalnie ryzykownych zmian genomu 

albo zaburzeń w całych ekosystemach? CRISPR-Cas9 budzi społeczne i etyczne wątpliwości nie tylko w 

odniesieniu do ludzi, lecz także innych organizmów i całego środowiska, dlatego eksperci zalecają 

przyjęcie moratorium na wprowadzanie dziedzicznych zmian w ludzkim genomie. Przykładowo 

stosowanie CRISPR jako środka kontroli szkodników może wywołać niezamierzone skutki i mutacje, 

które z kolei mogą doprowadzić do rozprzestrzenienia się napędu genowego, wymarcia całych populacji 

zwierząt, przypadkowego uwolnienia genu czy nieodwracalnych zaburzeń w całych ekosystemach. 

Dlatego badania, które mogą doprowadzić do wprowadzenia potencjalnie dziedzicznych zmian w 

ludzkim genomie, nie są finansowane z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji 

Horyzont 2020. 

Poważne niepokoje wzbudza też kwestia uwzględniania zasady nieszkodzenia w ocenie ryzyka oraz 

odróżnienia klinicznych i terapeutycznych celów edycji genów od zastosowań służących polepszaniu 

właściwości organizmów. Innym istotnym problemem jest skuteczne i bezpieczne stosowanie CRISPR-

Cas9 w komórkach i tkankach, w których trudno dokonać transfekcji lub infekcji. Eksperci obawiają się 

też, że możemy w nieodwracalny sposób wpłynąć na zdrowie przyszłych pokoleń. Istnieje również 

ryzyko, że doprowadzimy do powstania nowych form nierówności społecznej, dyskryminacji i konfliktów 

oraz że zapoczątkujemy nową epokę eugeniki. 

Antycypacyjne stanowienie prawa 

Szybki postęp w dziedzinie edycji genomu sprawia, że objęcie jej nadzorem regulacyjnym jest szczególnie 

trudne. Ponadto trwają dyskusje, czy z punktu widzenia prawa CRISPR-Cas9 należy traktować jako 

metodę edycji genów, czy raczej kontrolować ad hoc powstałe dzięki niej produkty w zależności od tego, 

jakie niosą konsekwencje. Międzynarodowe debaty w tej kwestii skupiają się na tym, czy obowiązujące 

definicje inżynierii genetycznej i organizmów zmodyfikowanych genetycznie mogą stosować się też do 

nowych narzędzi edycji genów.  

Komisja Europejska pracuje obecnie nad prawną interpretacją statusu regulacyjnego produktów 

powstałych dzięki nowym technikom uprawy roślin, tak aby ograniczyć niepewność prawa w tej 

dziedzinie. Wykładnia ta może pomóc zadecydować, czy technologie edycji genów powinny być objęte 

przepisami UE w sprawie ograniczonego stosowania i zamierzonego uwalniania do środowiska 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie.  

Wątpliwości prawne wzbudza także patentowanie terapeutycznych zastosowań CRISPR-Cas9 u ludzi. W 

lutym 2017 r. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zdecydował, kto ma być 

właścicielem patentu na wykorzystanie metody CRISPR-Cas9 do edytowania genów, i określił warunki 

czerpania zysków z tej technologii w nadchodzących latach.  

Ponieważ metoda ta niesie ryzyko wprowadzenia dziedzicznych, nieprzewidywalnych mutacji w genach, 

rodzą się też pytania, na ile jest ona bezpieczna i kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne 

szkody. W jednym z niedawnych sprawozdań Amerykańska Akademia Nauk, Inżynierii i Medycyny 

apelowała o ostrożność przy uwalnianiu napędów genowych do środowiska, zalecając stopniowe 

testowanie i specjalne zabezpieczenia, zważywszy na liczne luki w wiedzy naukowej i potencjalne ryzyko 

ekologiczne. Środki bezpieczeństwa są niezbędne, żeby zapobiec rozpowszechnianiu się organizmów 

szkodliwych dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.  

Wielu naukowców ostrzega, że czeka nas jeszcze wiele pracy, zanim CRISPR będzie można stosować 

bezpiecznie i skutecznie. Technologia ta może stwarzać dodatkowe wyzwania zwłaszcza w kwestii oceny 

http://www.nature.com/news/embryo-editing-sparks-epic-debate-1.17421
http://www.thenewatlantis.com/publications/gene-editing-new-technology-old-moral-questions
https://www.newscientist.com/article/mg22830500-500-will-crispr-gene-editing-technology-lead-to-designer-babies/
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9-human-genome-editing-moratorium.html?_r=0
https://www.geneticsandsociety.org/internal-content/about-human-germline-gene-editing
http://www.nature.com/news/crop-conundrum-1.19031
http://www.nature.com/news/broad-institute-wins-bitter-battle-over-crispr-patents-1.21502
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://nas-sites.org/gene-drives/
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf


Kolejnych dziesięć technologii, które mogą zmienić nasze życie 

31 

ryzyka, gdyż pozwala wprowadzać w genomie żywych organizmów rozleglejsze zmiany niż w 

przypadku tradycyjnych metod modyfikacji genetycznej. 
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