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ABSTRACT

   Praca obejmie następujące zagadnienia: 
krytyczny przegląd najnowszych badań w 

zakresie etyki informacji, ich systematyzacja i 
krytyczna ocena ich zalet i ograniczeń,  dyskusja 

ograniczeń definicji etyki informacji 
wypływających z założeń wyjściowych definicji 

etyki i informacji, propozycja nowego ujęcia 
konceptu informacji i etyki informacji oraz, w 

zakończeniu, zarys problemów etyki informacji 
wymagających dalszych badań.
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Summary

The work contains the critical review of the 
contemporary research in information ethics and 

critical evaluation of its achievements and 
limitations, the discussion on how the 

conceptualization of ethics and information 
determines the scope and objectives of 

information ethics, the proposal for the new 
understanding of the concept of information and 

what follows, of information ethics, and in the 
end the list of the topics in information ethics and 

information research requiring further studies. 
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Zagadnienia

• Wprowadzenie
• Uściślenie pojęcia etyki
• Uściślenie pojęcia informacji
• Aksjologiczny wymiar informacji
• Etyka Informacji - próby zdefiniowania 

problemu
• Etyka Informacji - próba nowego 

zrozumienia
• Wnioski - propozycje przyszłych badań
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Wprowadzenie

• Celem tej pracy jest analiza etycznego, czy 
aksjologicznego wymiaru informacji.
– Powszechnie twierdzi się, że żyjemy w erze informatyki, w 

cywilizacji informatycznej, że żyjemy w dobie bezprecedensowego 
wybuchu informacji. Przyjmuje się nawet koncepcje wieku 
cywilizacji informacji w opozycji do epoki brązu i żelaza czy wieku 
pary, węgla i stali

• Oczywiście, jest trochę, jeżeli nie dużo, przesady w 
takich stwierdzeniach.
– Wszechobecność technik informatycznych oczywiście dużo 

zmieniła ale jest to kwestia otwarta czy na lepsze. Żaden z 
fundamentalnych problemów ludzkości jak głód, nędza, wojny, 
niesprawiedliwość nie zostały rozwiązane. 

– Pamiętajmy, że technologia ma nas, tak jak my ją
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Uściślenie Pojęcia Etyki - I

• Dyskusję o etyce, w tym etyce informacji, musi 
poprzedzić precyzyjne ustalenie ram dyskusji; 
musimy okreslić co jest przedmiotem etyki

• Musimy doprowadzić do jakiejś konwergencji 
pojęć, idei, i podstaw; ustalenia jakiś reguł 
dyskusji; w szeroko pojętej debacie o etyce 
wydaje się, że każdy mówi co innego a twierdzi, 
że mówi na ten sam temat co inni

Ciekawie jest tu przytoczyć cytat z komentarza do Chuang Tzu- filozofia 
Taoistycznego: “ (mówiąc o różnych szkołach etyki) Przedstawiciele tych szkół 
twierdzą, że posiadają prawdziwą wiedzę o tym co jest złe a co dobre, ale prawie w 
niczym się nie mogą zgodzić"
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Uściślenie Pojęcia Etyki - II

• Zbyt płytkie zrozumienie etyki i jej celów preferowane w 
pewnych szkołach myślenia może  doprowadzić do 
spłycenia całej dyskusji o etyce informacji. 
– Przykładem tego jest sprowadzenie etyki do opisu praktyk i 

zwyczajów w danej grupie społecznej czy zawodowej. Etyka 
byłaby tu zawężona do etyki zawodowej czy etologii. 

• Podobnie zawężenie pojęcia etyki do pojęć tak zwanych 
nie naturalnych, wypowiedzi emocjonalnych, ściśle 
pozostających w warstwie językowej, dyskursu 
kulturalnego, klasowego, rasowego, gender, itd.  
prowadziło by do zawężenia koncepcji etyki informacji i 
postawienie jej jako problemu czegoś lub kogoś, a nie 
problemu przenikającego istotę człowieka. 
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Uściślenie Pojęcia Etyki - III

• Zakładamy też, że koncentrujemy się na zrozumieniach 
etyki zakładających,  że dyskurs racjonalny w etyce jest 
możliwy, a więc etyczne pojęcia są w jakimś stopniu 
poznawalne, definiowalne, ich znaczenie może być 
dociekane rozumowo/racjonalnie, tzn.etyczne pojęcia 
mają status ontologiczny.

• Pominiemy więc etyki zakładające programowo, że 
etyczne pojęcia nie mają racjonalnej zawartości. Takie 
właśnie podejście do etyki oferują etyczne teorie znane 
jako:
– intuicjonizm, quasi-realizm, lub norm-expressivism. Teorie te są 

klasyfikowane jako nie kognitywistyczne (nie racjonalne) i tego typu 
teorie nie będą przedmiotem zainteresowania w tej pracy, nie tylko 
jako raczej płytkie ale również jako nie mające w moim zrozumieniu 
(i nie tylko) dużo wspólnego z tym co ogólnie czy powszechnie 
uważa się za etykę i jej zakres problemów.
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Jaką pozycję  przyjmiemy w tej pracy ?
•  Skłaniam się do pozycji Arystotelesa z dobrem czy 

dobrym działaniem jako realizacją potencjału człowieka. 

– Tylko harmonijny rozwój wszystkich ludzkich cech 
(potencjału) jest drogą do doskonalenia, do eudajmonii.

– Ponieważ człowiek żyje wśród innych rozwój człowieka, jego 
poszukiwanie, szczęście musi iść w parze, w harmonii z 
rozwojem społeczeństwa w którym człowiek działa i 
środowiska w którym żyje. 

• Jak zobaczymy elementem tego środowiska jest tak zwana 
infosfera. 
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Akty - ważny aspekt etyki 

• Akty to czyny i postawy ludzkie. Dobro moralne 
urzeczywistnia się w czynach i postawach.  Definicja 
czynu ludzkiego została dokładnie opracowana przez Św. 
Tomasza z Akwinu. 

• Wartość etyczną czynu determinuje przedmiot czynu, 
intencja i okoliczności. 

• Gorczyca- “...akty (czyny i postawy) ludzkie chroniące, 
urzeczywistniające dobro są moralnie słuszne, a 
moralnie niesłuszne są akty im przeciwne.”

Gorczyca, J. Essere per l’altro. Findamenti di etica filosofica. Gregorian and Biblical Press. Roman. 
2011.tłumaczenie polskie Zarys Etyki Fundamentalnej. Wydawnictwo WAM. Kraków. 2014.
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Uściślenie Pojęcia Informacji

• Aby móc dyskutować o etyce informacji, jak musieliśmy 
precyzyjnie ująć pojęcie etyki musimy to zrobić z 
pojęciem informacji

• Co jest zdumiewające, że zwykle dyskutując o informacji 
zakłada się, że jakoś każdy wie co to jest informacja i te 
różne, idiosynkratyczne definicje jakoś są zbieżne

• Rozpatrzmy kilka przykładów
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Mayer-Schonberger i Cukier 

• Mayer-Schonberger i Cukier używają terminu informacja 
jako element składowy pojęcia “Big Data”,  które ma 
symbolizować mega- zbiory informacji     

– Wydaje się że autor robi znak równości między terminem 
dane (data) i informacja. Sugerują to stwierdzenia opisujące 
w jednym miejscu wielkość danych z obserwacji 
astronomicznych a w drugim przy użyciu tych samych 
jednostek, szacunku danych składowanych w świecie

• Inne stwierdzenia zdają się potwierdzać tą obserwację. 
Autor stwierdza, że dane to jakakolwiek informacja którą 
można odczytać, zakodować, i zgromadzić

Mayer-Schonberger V. , K. Cukier. Big Data. An Eamon Dolan Book, New York, 2013.
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Bill GatesBill Gates

• Gates 
–  informacja została zdefiniowana przez Shannona 

gdy przedstawił on swoją teorię i miarę pojemności 
cyfrowych kanałów informacyjnych i nazwał ja 
informacją

– Ciekawe są konteksty w których Gates używa 
terminu informacja. Tak więc mówi się o:

•  dostępie do informacji, o informacji analogowej, binarnej, o 
paczkach informacji, o kompresji, o koszcie, informacji 
cyfrowej, o dystrybucji, o gospodarowaniu, o profilu 
informacyjnym, o prywatności, o jakości, o zmniejszeniu 
zawodności, o przeciążeniu, o składowaniu, o 
współużytkowaniu, o wartości i o innych aspektach.

Gates, B. The Road Ahead. Penguin Books. 1996.  
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Brown i Duguid 

• Poruszają zagadnienie informacji w kontekście 
społeczeństwa i polityki. Tu termin informacja 
jest użyty w następujących powiązaniach: 

– informacja jako rodzaj wiedzy, kontrolowanie 
przepływu informacji, płynności i znaczenie informacji, 
przeciążenie informacją, zbytnie poleganie na 
informacji, społeczny kontekst informacji i społeczny 
dostęp to informacji, oraz re-definicja tradycyjnych 
instytucji w kontekście informacji.

Brown J. S. Duguid P. The social life of information. Harvard Business School Press. Harward. 2002.



Etyka Informacji 2015 17

Kurzweil

• Używa terminu informacji w bardzo rozbudowanym 
kontekście obejmującym najnowsze dziedziny nauki. 

• I tak informacja jest w strukturach atomowych, w biologii 
i biotechnologii, w mózgu i systemie nerwowym, w DNA, 
genomie, w hologramach. 

• Kurzweil mówi o ograniczeniach informacji, o wiedzy i 
informacji, o wartości informacji, o relacji materii i energii 
do informacji, i świecie fizycznym i informacji, postępie w 
składowaniu i rejestrowaniu informacji, o długości życia 
informacji, o informacji w ewolucji, czarnych dziurach, 
konstrukcjach fraktalnych i strukturach informacyjnych i o 
słynnym punkcie osobliwości.

Kurzweil, R. The Singularity is Near. Penguin Books, London, 2005.
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Przedzrozumienie Informacji
• A jednak trochę wbrew temu co tu zostało powiedziane należałoby przyjąć jakieś 

zrozumienie tego co jest informacją; zrozumienie raczej intuicyjne niż racjonalne. 
Tylko jeżeli mamy jakieś, nawet nie zbyt ostre, pojęcie tego co jest informacją 
możemy krytycznie ustosunkować się do definicji bardziej formalny, takich jak 
definicje Shannon’a, Chaitin’a, Lema czy innych. Jak możemy powiedzieć, że jedna 
definicja jest dobra a druga zła jeżeli nie mamy jakiegoś konceptu togo co chcemy 
zdefiniować

• Proponuję więc, że informacją bedzięmy nazywać jakiś fenomen porządku, 
organizacji, powtarzalności, przewidywalności. Na przykład:

– kryształ NaCl zawiera wiecej informacji niż gotójąca się woda
– obraz Boch'a zawiera więcej informacji niż wylana puszka farby 
– fotografia budynku ma więcej informacji niż biała kartka papieru
– obraz Turnera zawiera wiecej informacji niż ten sam obraz zawierający tą samą ilość takich 

samych pixeli ale rozrzuconych zupełnie przypadkowo na tej samiej przestrzeni
– trzaski z płyty winylowej mają mniej informacji niż Fuga d-moll Bacha.
– żyjąca komórka zawiera wiecej informacji niż kamień

Bardzo pomocnym było by tu zapytać też o to co nie jest informacją. 
Odpowiedź na to pytanie, jakże trudniejsza od pytania o to czym jest 
informacja, pomogłaby naświetlić koncept informacji jako takiej. Należy 
pamietać, że nazywająć coś koniem tworzymy koncept nie-konia i tylko te 
dwa koncepty razem wyjaśniają się nawzajem dostatecznie
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Informacja w Tradycji Filozoficznej

• Biblia
– Na początku było słowo i słowo było z Bogiem i 

słowo było Bogiem [John 1:1]
– “Na początku była informacja. Słowo przyszło 

później” - Dretske

• Heraclitus
– Logos

• Platon
– Formy/idee
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Rodzi się pytanie (platońskie) czy jest coś 
wspólnego między tymi definicjami 

a
 jeżeli jest, to co to jest
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Bardziej systematyczne definicje Informacji

• Informacja według Shannon'a
• Informacja według Przybyłowicza
• Informacja według Floridi
• Informacja według Wienera
• Informacja według Jadackiego
• Informacja według Burgin’a
• Informacja według Chaitin’a
• Informacja według Lema
• Informacja według Bar-Hiller-Carnap
• Informacja według Stonier’a
• Inne koncepcje: Spetner, Gitt, Dembski, Brillouin, Dodig-

Crncovic, Drestke
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Informacja według Przybyłowicza

• Informacja jest terminem niedefiniowalnym, 
pierwotnym i można ten termin rozumieć w 
dwojaki sposób:

– obiektywny - jest to podejście matematyczne, które 
opiera się na pojęciu entropii. 

• W tym przypadku informacja oznacza pewną własność 
fizyczną lub strukturalną obiektów.

– subiektywny - informacja ma charakter względny i jest 
tym, co umysł jest w stanie przetworzyć i wykorzystać 
do własnych celów.
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Informacja według Floridi

• Informacja jest zdefiniowana za pomocą tak zwanej 
generalnej definicji informacji (GDI). Według GDI 
informacja to dane plus znaczenie. Definicja GDI 
wygląda w detalach jak następuje: x jest elementem 
informacji , zrozumiałym jako semantyczna zawartość 
tylko i tylko wtedy jeżeli:

– GDI.1) X składa się z n danych, gdzie n>= 1
– GDI.2) Dane są prawidłowo sformułowane
– GDI.3) Prawidłowo sformułowane dane mają znaczącą treść

• “Prawidłowo sformułowany” znaczy sformułowany 
zgodnie z jakimś systemem syntaktycznym. Mieć 
znaczące treści oznacza, że X musi być zrozumiane w 
semantyce systemów znaków używanych do jej 
kodowania.
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Informacja według Wiener'a i Lema

• Informacja według Wiener'a
– Wiener definiuje informacje jako zawartość 

tego co jest wymieniane ze światem 
zewnętrznym gdy do niego się 
dostosowujemy i na niego oddziałujemy

• Informacja według Lema
 Informacja jest podstawowym składnikiem 

wszechświata - E=kI4  
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Informacja według Jadackiego

• Informacja x jest zdefiniowana jako:

• Jeżeli x wygłasza w obecności y-a w chwili t zdanie Z, to 
x przekazuje y-owi w chwili t informacje o tym czy p, gdy:
– (a)y w okresie (bezpośrednio) przed chwilą t nie wie, czy p
– (b)y w chwili t odbiera zdanie Z
– - rozumiejąc zdanie Z
– - uznając zdanie Z za dostatecznie uzasadnione i prawdziwe
– [ i tym samym]
– (c) y w okresie po chwili t wie, czy p.
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Informacja wedInformacja wedłług Burginaug Burgina

• �Założenie ontologiczne O1: W zasadzie mozna tylko mówic o 
informacji ( czy części inormacji z stosunku do system R ( dla 
systemu R).

• �Założenie ontologiczne O2:  W szerokim tego słowa zrozumieniu 
informacja I dla systemu R jest każdą esencja powodujacą zmiany w 
tym systemie.
– �Założenie ontologiczne O2a: Informacją I dla systemu R jest wszystko co 

zmienia infomlogiczną strukturę R.

• �Założęnie Ontologiczne O3: Informacja I ma zawsze jakis nośnik C.

• �Założenie ontologiczne O4: Wymiana I odbywa się tylko w 
pewnych interakcjach C z R.

• �Założenie Ontologiczne O5: System R przyjmuje I tylko gdy 
dokonuję się pewna transformacja pod wpływem transakcji.

• �Założenie Ontologiczne O6: Ten sam nośnik C może zawierac 
różne informacje dla R.
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Model Stonier'a - I

• Podstawowe postulaty
– matter and energy form only the surface structure of 

the universe
– the internal structure consists of information, energy 

and matter
– Information is a property of the universe - it is part of 

its internal structure
– human information is that which is perceived, created, 

or transmitted
• we side-step the epistemological question of what is 

knowledge
– Information has an independent reality, meaning does 

not; meaning depends on context.
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Model Stonier'a - II

• Podstawowe postulaty cont.
– information exists, it does not need to be 

perceived, or understood, to exist. It requires 
no intelligence to interpret it.

– we have:
• real information ( being conveyed to a receptor
• latent or potential information - that which is not 

being observed
– organization and information are closely 

related
• organization is the manifestation of information 

interacting with matter and energy
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Model Stonier'a - III

Energy

MatterInformation

organized 
energy

Plasma of 
fundamental 
particles

Electromagnetic 
radiation

hot 
matter

crystals at 0 K

Organized Matter
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Próba klasyfikacji

• Informacja kwantyfikowalna
– Chaitin, Shannon,Jadacki

• Informacja jako element  twórczy 
rzeczywistości, pierwotny
– Stonier, Lem, Wiener, Przybyłowicz, Burgin
 

• Informacja - semantyczne ujęcie
– Floridi,Bar-Hiller-Carnap
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Co jest złego w definicjach Informacji

• Należy zaobserwować, że starając się rozciądnąć 
definicje informacji na człowieka, wiedzę, zrozumienie 
moim zdaniem, doprowadza do niemożliwej sytuacji, 
gdyż mieszamy tutaj funcje świadomości, metabolizmu 
informacyjnego ze zjawiskiem Informacji i strukturą 
wszechświata
– Nie można nazwać informacją (użyć tego samego terminu do 

okreslenia) pojęcia pojemności kanału komunikacji, 
podstawowego tworzywa wszechświata i przekazu 
semantycznego

–  To są bardzo różne rzeczy
• Każda z tych definicji omija jakiś aspekt informacji
• Co jest więc istotą informacji ?
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Próba Nowego ujęcia koncepcji 
informacji

• Proponuje się przyjęcie następujących 
definicji:

– Morphe - struktura/organizacja rzeczywistości
– Aletheia - otwartość, otwieranie się bytu
– Informacja - sposób otwartości bytu
– informacja  - realizacja Informacji ( lub jej 

części) w materii-energii)
– informacjai - Informacja w specyficznej 

fizycznej postaci i
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Morphe

• Jak stwierdziliśmy jesteśmy zanurzeni w strukturach na 
różnym poziomach, skalach, punktach odniesienia
– W pewnym sensie być to znaczy mieć formę czyli strukturę. 

Cała rzeczywistość ma różne przenikające się struktury. 
– Nie jest to Logos gdyż logos oznacza zasadę bytu, arche. 

Struktury są jako takie

• Nazywam to morphe. Morphe jest elementem 
składowym rzeczywistości tak jak materia-energia. 
Informacja nie jest jednak materią czy energią. 
– Nie znamy natury morphe. 
– Możemy ją tylko obserwować zrealizowana w rzeczywistości 

materialno-energetycznej
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Aletheia i Informacja

• Aletheia pochodzi od greckiego słowa 
tłumaczonego jako “brak skrycia’ lub 
‘odkrycie się’ czy ‘ujawnienie’. 

• Dosłownie Aletheia oznacza ‘ bycie 
ujawnionym’, czy ‘w stanie bycia otwartym’

 
• Heidegger gdy definiuje co to jest prawda 

mówi że to Aletheia to byt ujawniony. 
– To sposób w jaki byt się ujawnia człowiekowi, 

jak byt staje się zrozumiały dla człowieka.
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Aletheia i Informacja

• To co jest, otwiera się przed nami, ujawnia 
się 
– to otwarcie to alethiea - to co się ujawnia to morphe

• Ta ujawniona morphe to Informacja 
– Informacja ujawniona może być ujawnioną strukturą 

rzeczy, to może być ujawniona struktura myśli, stan 
umysłu, czy jak ktoś się boi tego pojęcia strukturą 
stanów mózgu. 

• Ujawnianie się jest immanentną cecha 
rzeczywistości, gdyż byt jest otwarty (na 
poznanie) w tym sensie
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“Zmaterializowanie” Informacji- Informacja 
Spostrzegana

• Ujawniona Informacja, Informacja w sensie aletheia, jest 
(przez proces energetyczny?) zakodowana, uformowana  
jest informacją. 

• Taka informacja może być mierzona, opisana i 
zdefiniowana i spostrzegana. 
– Może to być informacja zakodowana binarnie dla przesyłania 

kanałem informacyjnym - jest ona zdefiniowana dla tych 
specyficznych potrzeb i warunków przez prawo Shannona

• Inne rodzaje informacje to na przykład zapis muzyczny, 
zapis matematyczny, zapis dźwiękowy, zapis obrazowy. 
Mamy więc informację muzyczną, obrazową,itp.
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MORPHE Information

informationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformation

informationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformation
informationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformation
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Przemiana - Informacja w informacjei

Informacja > Σ  informacjai

Propozycja: Teoria form jako pierwsza nieudana próba 
definicji tego procesu
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Czy informacja istnieje bez człowieka ?

• Przypadek kapitana Mac Whirr
– Observing the steady fall of the barometer, Captain MacWhirr thought, 

“There’s some dirty weather knocking  about.” This is precisely what he 
thought. He had had an experience of moderately dirty weather — the 
term dirty as applied to the weather implying only moderate discomfort 
to the seaman. Had he been informed by an indisputable authority that 
the end of the world was to be finally accomplished by a catastrophic 
disturbance of the atmosphere, he would have assimilated the 
information under the simple idea of dirty weather, and no other, 
because he had no experience of cataclysms, and belief does not 
necessarily imply comprehension. The wisdom of his county had 
pronounced by means of an Act of Parliament that before he could be 
considered as fit to take charge of a ship he should be able to answer 
certain simple questions on the subject of circular storms such as 
hurricanes, cyclones, typhoons; and apparently he had answered them, 
since he was now in command of the Nan-Shan in the China seas 
during the season of typhoons. But if he had answered he remembered 
nothing of it.

Eliminowało by to teorie oparte na semantyce !
Conrad J. Typhoon. An Electronic Classics Series Publication. The University Of Pennsylvania.. 2013
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Informacja - Problemy do namysłu

•  1. Czy można zkwantyfikować - Morphe, Informacje, i 
odmiany informacji ?
– Tak, - See Stoner

•  2. Co może być poznane przez człowieka- Morphe, 
Informacja, czy tylko formy informacji ?

•  3. Jaka jest zależność energii, materii, i Informacji? 
–  jak wytłumaczyć wzrost informacji w ewolucji 

•  4. Jak wygląda proces przemiany Informacji w 
substancje materialno-energetyczno-informacyjne?
– Fizyka Informacji ?

•  5. Jaka jest natura wytwarzania informacji z Informacji
•  6. Naturalne demony Maxwell'a
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Etyka i Informacja

• Powinno być oczywistym, że dla etyki istotna jest 
informacja która jest przekazywana i przyjęta przez 
człowieka. Jest to więc jakaś informacjai ale nie Morphe 
czy Informacja. Z punktu widzenia Etyki więc definicje 
informacji nie uwzględniające jej semantycznych 
aspektów i procesu komunikacji nie są bezpośrednio 
istotne

• Tak więc jak definicje Flodiri czy Poznańskiego chociaż 
nie są definicjami istoty informacji, są one znaczące w 
definicji i zrozumieniu informacjie  (informacji dla etyki) i 
w dyskursie etycznym.
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Aksjologiczny Wymiar Informacji -I

• Proces wymiany informacji, komunikacja jest 
czynem w którym bierze udział człowiek albo 
jako źródło albo jako cel, jest działaniem 
człowieka czyli aktem, takim samym jak inne 
akty - kradzież, praca, pomoc, miłość itd.

• informacja nabiera wartości (aksjologicznej) 
w procesie komunikacji
– Ale znowu nie informacja sama ma wartość etyczna, 

ale akt, czyn, proces komunikowania. 
– Trzeba sobie też  przypomnieć, że informacja na 

tym etapie dyskusji to informacja zmaterializowana i 
wyrażona, komunikowana przez człowieka.
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Aksjologiczny Wymiar Informacji -II

• Każdy przypadek komunikowania ma wymiar 
etyczny
– Proces komunikacji tej informacji, jest dobry jeżeli 

przyczynia się do dobra człowieka który tę informację 
odbiera i tworzy, a zły w przeciwnym przypadku  

• Aksjologiczne wartości czynu komunikacji należy 
rozpatrywać tak jak etyczne wartości każdego 
czynu człowieka, ale z rozszerzeniem na rolę 
informacji w tworzeniu dobra.
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Odziaływanie informacji na człowieka

• Model ten ma nam wyjaśnić co to jest zła informacja a co 
dobra, jak się to dzieje że informacja odziaływuje na 
człowieka w dobry albo zły sposób.  

• Człowiek jest systemem informacyjnym potrzebującym 
informacji do życia. 

• Ale człowiek to więcej niż system informacji -jeżeli mamy 
tu na myśli komputer. Komputer bez dopływu informacji 
po prostu jest. Ale bez dopływu dobrej informacji, lub 
informacji w ogóle, człowiek przestaje funkcjonować 
prawidłowo. 
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• Próby opisania mechanizmu 
oddziaływań informacji na człowieka
– Wiener
– Metabolizm informacyjny Kempińskiego
– Homo Cogitas
– Brier - cybersemiotics (?)
– Dodic- Crncovic -info-computational model 

of nature
– Modele komunikacji 

. Człowiek i informacja
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Etyka Informacji

Popularna definicja:

Etyka Informacji bada etyczne zagadnienia 
związane z rozwojem i zastosowaniem 
komputerów i technologii informacyjnych. Etyka 
informacji zajmuje się głównie takimi sprawami 
jak prywatność informacji, czy moralność 
autonomicznych automatów, moralnie, jak ktoś 
powinien zachowywać się w infosferze, i 
zagadnienia własności i praw wynikające ze 
zbierania, nagrywania, gromadzenia, 
rozdzielania, przetwarzania, itd. Informacji

Branches of Ethics. Dostępne 10.10.2014 w http://www.philosophybasics.com/branch_ethics.html
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Etyki Informacji - współczene zastosowania- I

Temat pierwszy ” Internet, Etyczne wartości i koncepcyjne ramy 
dyskusji” 

porusza takie zagadnienia jak: Etyka on-line, gender i etyka 
komputerowa, problemy zastosowania etycznych i moralnych idei i 
teorii do technologii informacji.

Temat drugi “Regulacja Sieci: swoboda wypowiedzi i kontrola 
zawartości” 

obejmuje tematy takie jak: Internet jako przestrzeń publiczna, 
Fahrenheit 451.2[  Jest to aluzja to słynnej dystopicznej książki o 
cywilizacji w której palono słowo pisane. 457 stopni F to temperatura 
spalania papieru.]; czyli cyberspace się pali, filtrowanie Internetu w 
USA, czy to koniec wolności słowa. 

Temat trzeci “Własność Intelektualna w cyberspace” 
obejmuje tematy takie jak: Digital Milenium Copy Rights Act, czy 
prawa kopiowania są etyczne, etyczne aspekty linków na stronach 
WEB.

Spinello R.A. i  H. T Tavani. Readings in CyberEthics. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury. 2001.
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Etyki Informacji - współczene zastosowania- II

Temat czwarty “Prywatność w cyberspace” 
obejmuje tematy takie jak teoria prywatności w wieku informacji, 
górnictwo danych i prywatność, nadzór pracowniczy, prywatność i 
sprawiedliwość dystrybucyjna.

Temat piąty “Bezpieczeństwo w cyberspace” 
obejmuje tematy takie jak: definiowanie przestępstw w sieci- piraci, 
włamania, sabotaż, terroryzm czy cywilna niesłuszność, co to 
znaczy anonimowość w wieku informacji, biometrics i identyfikacja.

Temat szósty “Etyki zawodowe” 
obejmuje tematy takie jak etyczne normy dla pracowników 
technologi informacji, dlaczego niekompletne kody postępowania są 
lepsze niż żadne, ACM i IEEE kody zawodowe.

Spinello R.A. i  H. T Tavani. Readings in CyberEthics. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury. 2001.
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Początki

• Froehlich pisze, że 
– “In the United States the field of information ethics 

has had a 20-year evolving history, pulling together 
strands from librarianship at first and then from 
computer ethics. For example, one of the key figures 
in the field is Robert Hauptman who wrote several 
works and articles on ethical issues, one of the most 
well known and seminal being Ethical challenges in 
librarianship.”

•  Froehlich, Thomas. “A Brief History of Information Ethics.” In 
Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació 13 
(2004): 

Froehlich, Thomas. “A Brief History of Information Ethics.” In Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació 13 (2004): n.p. 
http://www.ub.es/bid/13froel2.htm.
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• Etykę informacji jako nową etykę środowiska: ten model etyki opiera się 
na koncepcji Wienera mówiącej, że człowiek jest zanurzony w informacji, 
infosferze, z która odziaływuje i dzięki której żyje. Wpływ tych oddziaływań 
(miedzy infosferą a człowiekiem i między człowiekiem a infosferą) jest 
przedmiotem etyki.

• Etyka informacji jako zasobu: ten model etyki opera się na założeniu, że 
informacja jest elementem potrzebnym do życia ( jak w modelu 
metabolizmu informacji). Jakość tej informacji określa jakość życia.

• Etyka informacji  jako produktu: ten model etyki informacji opiera się na 
założeniu że człowiek produkujący informację ma odpowiedzialność za 
jakość tego co wytworzy w stopniu  tym jak ten produkt wpływa na innych 
ludzi. 

• Etyka informacji jako celu: w tym ujęciu etyka informacji zajmuje się 
etycznymi zagadnieniami operowania informacją takimi jak kradzież, 
fałszowanie, copyright, wolność słowa, cenzura.

Etyka Informacji według Floridi

Floridi, L. Information. A Very Short Introduction. OUP. 2010.

Floridi, L. The Ethics of Information. OUP. 2013.
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Etyka Informacji według Capurro

• Cyberethics - zajmująca się etyką Internetu

• Etykę bioinformacji - etykę zajmującą się informacją w 
naukach biologicznych i medycznych

• Computer ethics - zajmującą się etyką związana z 
używaniem komputerów

• Library ethics - etyka zajmująca się etyka w nauka 
informacyjnych i bibliotekarskich

• Etyka biznesu informatycznego

Capurro R. The Concept of Information. . Hochschule der Medien, Germany. 2007.
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Etyka Informacji - Kodeksy Zawodowe

• IEEE Code of Ethics opublikowany w 2003 przez 
IEEE

•  ACM Code of Ethics and reguł zawodowych 
opublikowany w 1992 przez ACM Council

• IEEE-CS/ACM Kod etyczny programistów i 
zawodowych praktyk opublikowany przez IEEE-
CS/ CM Joint Task Force on Software 
Engineering Ethics and Professional Practices. 
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Co brakuje w definicjach EI ?

• Definicje Etyki Informacji mają 
następujace słabe strony:
– nie uwzględniają istoty i essencji etyki - są 

jakby zawieszone w próżni
– z reguły fomułowane są na poziomie etyki 

stosowanej, bez jednach żadnych 
normatywnych podstaw

– nie nawiązują do żadnej z istniejących 
etycznych szkół

– proponowane są jako 'nowa etyka'
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 Próba Re-Definicji Etyki Informacji

• Teza 1: Etyka informacji zajmuje się etycznymi aspektami czynu 
komunikowania (szeroko pojmowanego), specificznie treściami 
procesu komunikowania tz.  wpływu komunikowania na dobrostan 
człowieka

• Teza 2: Postulaty etyk ogólnych/ normatywnych są tak samo ważne 
dla procesu komunikacji jak i dla innych zachowań czy czynności 
człowieka - problem etyki informacji jest usytuowany w interpretacji 
tego co jest złe a co dobre w specyfice aktu informacji.

• Teza 3: Specyficzne zastosowania etyki informacji są dostosowaniem 
ogólnych reguł moralnych do specyficznych technologii i sytuacji te 
technologie stwarzają, tak jak etyki zawodowe czy etyki grup 
społecznych.

Czy jest to definicja wystarczajaca ?
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Posumowanie i Wnioski

• Problemy związane z informacją i etyką 
informacji (EI) są fundamentalnymi problemami 
człowieka i filozofia zajmowała się nimi od 
swoich początków w różnych formach. 

• Pojęcia informacji oparte na koncepcjach 
matematycznych czy związane z techniką 
elektronicznego przetwarzania danych nie 
wyczerpują pojęcia, konceptu, które ma 
oznaczać informację
– Jak również istniejące definicje (w większości 

przypadków) nie dotykają istoty informacji
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Postulat I

• Problem informacji i etyki informacji w stosunku do 
elektronicznych technologii przetwarzania danych jest w 
swojej istocie podstawowym problemem etyki, a nie 
nowym etycznym problemem sui generis - jest to 
problem działania człowieka lub aktu  w tym wypadku 
aktu komunikacji. 

– Jako taki nie jest więc nowy. Natomiast został on 
uwypuklony przez nowe technologie informatyczne i 
mylnie przedstawiony jako właściwy technologii 
informacyjnej. Jako taki powinien być rozpatrywany w 
optyce istniejących etycznych zasad. 
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Postulat II

• Problem informacji i etyki informacji nie stwarza 
nowych esencjonalnie problemów etycznych, 
może jednak prowadzić do nowych interpretacji, 
zmian skali problemu, generalizacji czy 
zastosowań istniejących zasad etycznych i 
moralnych. 
– Przykładowo “nie kłam” lub “ Nie dawaj fałszywego 

świadectwa przeciw bliźniemu swemu” przekłada się 
na Etykę Informacji prawie bezpośrednio.
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Kilka Tematów na dalsze badania

• Rozpracowanie konceptu morphe jako podstawowego składnika rzeczywistości ( Lem: 
rzeczywistość to informacja ubrana w materię)

• Analiza koncept komunikacji jako aktu moralnego
• Dokładna analiza źródeł moralności czynu informowania - przedmiotu, intencji i okoliczności
• Ontologia Informacjii
• Information physics
• Poszerzenie wiodących koncepcji etycznych o etykę aktu komunikacji
• Szerokie pojęcie czynu komunikacji
• Rozpracowanie konceptu infosfery
• Rozpracowanie konceptu ‘przyszłych etyk” w oparciu o literaturę futurologiczną
• Rozpracowanie historycznego rozwoju pojęcia informacji
• Homo Cogitas na przestrzeni historii
• Informacja/ morphe w filozofii Azjii, Afryki i Australii
• Buddyjkie spojrzenie na istotę informacji
• Informacja a pojęcie uniwersaljów- konflikt nominalism vs realizm jako wynik niezrozumienia 

istoty informacji
• Teoria form Platona jako wczesna próba opisania informacji i jej roli w budowaniu 

rzeczywistości
• Przemiana aletheia-informacja w informację zmaterializowaną
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