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WSTĘP Sztuczna inteligencja (AI) może stanowić jeden z motorów napędzających 
polską gospodarkę. Aby tak się jednak stało, musimy być do tego odpowiednio 
przygotowani już teraz. Efektywne wdrożenie sztucznej inteligencji to wyzwanie 
nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla szeroko rozumianego państwa. 
Wyzwanie nie tylko o charakterze strategicznym, technicznym czy biznesowym, 
ale także etycznym oraz prawnym. Rozwiązania AI muszą być tworzone bowiem 
z odpowiednią rozwagą, odpowiedzialnie i z uwzględnieniem zasad etycznych 
zarówno na poziomie ram prawnych, jak i procesów w każdej organizacji 
wykorzystujących tę technologię. Dlatego w naszym raporcie poświęciliśmy 
szczególną uwagę etyce w AI. Dokonaliśmy także przeglądu narodowych strategii 
w zakresie AI tak, aby finalnie wdrażana przez Polskę strategia okazała się 
skuteczna. Wkroczenie w erę sztucznej inteligencji musi być bowiem aktem  
nie tylko świadomym dla wszystkich zaangażowanych stron, ale też systemowym, 
bo obudowanym odpowiednią strategią państwa.

W raporcie szczególną uwagę poświęciliśmy sektorowi finansowemu,  
jako temu, w którym tkwi olbrzymi potencjał wdrożenia sztucznej inteligencji. 
Polskie instytucje finansowe dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu 
oraz potencjałowi wykorzystania olbrzymich ilości danych, którymi dysponują, 
mogą stanowić newralgiczną część polskiego sektora sztucznej inteligencji.  
Na instytucjach finansowych spoczywa jedocześnie szczególna odpowiedzialność 
z uwagi na zakres danych, którymi dysponują i które przetwarzają oraz ich rolę 
jako instytucji zaufania publicznego. Szacuje się, że banki, które zainwestują  
w rozwiązania AI i pochodne, mogą w latach 2018–2022 zwiększyć swoje 
przychody o 34%. A w opinii bankowców technologia AI będzie tą, która  
będzie miała największy wpływ na bankowość w ciągu najbliższych 3 lat.

Istotną część raportu poświęciliśmy kwestiom prawnym. Stanowią one  
bowiem emanacje strategii państwa, które poprzez politykę regulacyjną  
może stymulować rozwój określonych technologii i rozwiązań oraz tworzyć 
rozwiązania instytucjonalne wspierające pozytywne procesy gospodarcze.

Raport ten ma stanowić nasz wspólny wkład w dyskusję na temat strategicznego 
znaczenia sztucznej inteligencji dla polskiej gospodarki, w tym sektora innowacji 
finansowej oraz roli państwa w tym obszarze.

Zapraszam do lektury.

Dr Paweł Widawski
Prezes FinTech Poland
Kierownik Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW
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Czym jest  
sztuczna inteligencja  
i jak zmieni nasz świat?

Co kryje się pod często 
używanym dziś skrótem AI  
(ang. artificial intelligence)? 

Jaki ma wpływ na nasze życie 
oraz gospodarkę? 

Dlaczego termin ten przewija się 
tak intensywnie w mediach  
i strategiach firm czy rządów? 

CZĘŚĆ 
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Gdy pojawiło się pojęcie sztucznej inteligencji, nie przypuszczano zapewne, że 
obejmie ono tak szerokie spektrum zagadnień. Sformułowanie, jakiego wówczas 
użyto, odnosiło się do konstruowania maszyn, których działanie miałoby być 
przejawem inteligencji podobnej do ludzkiej. Obecnie – a więc ponad 60 lat 
po pierwszych próbach zdefiniowania sztucznej inteligencji – możemy mówić 
o upowszechnieniu się tego słowa klucza, będącego swoistym wytrychem do 
opisu różnorodnych przemian w życiu gospodarczym i prywatnym. Często używane 
w Internecie czy prasie branżowej, przekłada się na realne aspekty naszego życia, 
a także cykl działania wielu przedsiębiorstw i innych podmiotów rynkowych. Twórcy 
samego pojęcia prawdopodobnie nie przypuszczali, jak bardzo pod jego wpływem 
zmienią się nie tylko rynki, ale i całe społeczeństwa. 

Korzystając na co dzień np. z aplikacji mobilnych w smartfonach, nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wiele przejawów sztucznej inteligencji mamy dosłownie na wyciągnięcie 
ręki. Do tej pory nie udało się jednak wypracować jednej i powszechnie przyjętej 
definicji sztucznej inteligencji. Odpowiedź na pytanie o jej istotę nie do końca jest 
taka oczywista. Accenture definiuje AI jako zbiór technologii, które za pomocą 
inteligentnych maszyn pozwalają zwiększyć ludzkie możliwości, wykorzystując do 
tego wykrywanie (obrazów, dźwięków, mowy, tekstu, danych), rozumienie, działanie 
i uczenie się  1. Inne definicje podkreślają wzajemne interakcje trzech obszarów: 
danych, środowiska oraz ludzi, uwypuklając jednocześnie, że współdziałanie tych 
komponentów rozszerza w efekcie ludzkie możliwości. 

Czynności, które może wykonać człowiek, może w sposób zautomatyzowany 
wykonać również maszyna. Prostym przykładem jest procedura wygenerowania 
raportu w Excelu. Człowiek uruchamia ją, korzystając z wywołania kilku lub 
kilkunastu następujących po sobie poleceń. Takie polecenia mogą być jednak 
zapisane jako jedna złożona procedura i np. wywoływane automatycznie przez 
bota po pojawieniu określonego sygnału, informacji czy dostarczeniu danych 
w umówione miejsce zbioru danych.

Ważnymi i równie często podkreślanymi tematami, padającymi w dyskusji 
o sztucznej inteligencji, są:

 ▬ podejmowanie decyzji (np. mechanizmy wnioskowania, przewidywania); 

 ▬ uczenie się m.in. na podstawie decyzji już podjętych i analizy zebranych 
danych (ang. self-learning, machine learning).

Wielu analityków zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego i może być postrzegana jako zupełnie nowy czynnik produkcji. 
Accenture szacuje, że ma ona potencjał do podwojenia wzrostu PKB w krajach 
rozwiniętych do 2035 roku i wzrostu produktywności nawet o 40%  2. 

1 Źródło: https://www.accenture.com/pl-en/insights/artificial-intelligence/what-ai-exactly.
2 Produktywność rozumiana jako łączna produktywnoścć czynników produkcji (total factor productivity, w skrócie TFP) 

Źródło: https://www.accenture.com/t20170524T055435__w__/ca-en/_acnmedia/PDF-52/Accenture-Why-AI-is-the-
Future-of-Growth.pdf.
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Szczególną rolę może tu mieć optymalizacja procesów, będąca efektem rozwoju 
sztucznej inteligencji. Dobrym przykładem są procesy bankowe i tak podstawowe 
czynności, jak zakładanie konta czy udzielanie kredytu. Ulegają one przemianie 
i przyspieszeniu, napędzane nowinkami takimi jak wideoweryfikacja, biometria 
twarzy lub głosu. Spójrzmy tylko na niektóre korzyści z wykorzystania AI w tej 
dziedzinie:

 ▬ skrócenie procesu od strony klienta;

 ▬ zapewnienie wsparcia pracownikom banków poprzez OCR  
(od ang. optical character recognition); 

 ▬ zmniejszenie ilości papierowych wniosków i liczby ich stron; 

 ▬ autouzupełnianie tekstu;

 ▬ wskanowanie dokumentów, które dzięki temu szybciej trafiają  
do odpowiedniej jednostki bez błędów. 

Powyższe możliwości, które daje sztuczna inteligencja, to tylko przykłady rozwoju 
w bankowości. Pojawiające się nowe rozwiązania napędzają rozwój innowacji nie 
tylko w sektorze bankowym czy finansowym.

1.1 Czy AI zabiera czy kreuje miejsca pracy?

Sama optymalizacja procesów wiąże się często z obawą pracowników o miejsca 
pracy. Tymczasem błędne jest założenie, że AI, stymulując wzrost gospodarczy, 
czyni to kosztem zatrudnionych w firmach ludzi.

Według danych World Economic Forum w światowej gospodarce w najbliższych 
latach stworzonych zostanie 58 mln nowych miejsc pracy netto  3. Eliminując proste, 
powtarzalne czynności wykonywane przez człowieka i zastępując je wytworami 
sztucznej inteligencji, uwalniamy potencjał ludzki do zadań, których maszyny nie 
będą w stanie samodzielnie wykonać. Pozostając wśród przykładów ze świata 
bankowości – ludzkie umiejętności wciąż będą niezbędne przy skomplikowanej 
i nietypowej ocenie źródeł dochodu w procesie analizy dla kredytu inwestycyjnego 
w sektorze małych i średnich firm (SME).

Już teraz obserwujemy, że AI zmienia naturę rynku pracy. Generuje 
zapotrzebowanie na nowe zawody, wykorzystując nowe umiejętności na polu 
współpracy człowieka z technologią.

3 Źródło: https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2018/09/18/artificial-intelligence-to-create-58-million-new-
jobs-by-2022-says-report/#65019b4b4d4b.
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AI radzi sobie z powtarzalnością, z mało złożonymi czynnościami.  
Dlatego pracownicy mogą zająć się zadaniami, które kreują większą wartość  
dla organizacji, a przy tym są dla nich bardziej satysfakcjonujące  
oraz rozwijające. Oznacza to:

 ▬ rozszerzenie zakresu istniejących miejsc pracy o wyższą złożoność  
oraz bardziej satysfakcjonujące zadania;

 ▬ możliwość przenoszenia umiejętności – AI zapewnia czynności automatyczne, 
związane z maszyną czy procesem;

 ▬ lepsze dopasowanie pracowników do bardziej satysfakcjonujących  
i skrojonych na ich miarę ról.

Tworzenie i zarządzanie sztuczną inteligencją w organizacji wymaga nowych 
miejsc pracy, ról i umiejętności.

 ▬ Potrzeba specyficznego zestawu umiejętności: rozwijanie i zarządzanie 
sztuczną inteligencją wymaga zasobów o określonych zestawach umiejętności 
(np. UX, analiza danych, informatyka, statystyka).

 ▬ Nowe stanowiska pracy: nowe role, aby zarządzać, chronić i etycznie 
wprowadzać rozwiązania AI.

 ▬ Wykorzystanie bardziej zróżnicowanego zestawu umiejętności: dziedziny 
zbieżne z technologią stają się ważnymi umiejętnościami dla AI (np. 
kartografowie, językoznawcy).

1.2 Sztuczna inteligencja jako element polityki

Potencjał tkwiący w sztucznej inteligencji został zauważony nie tylko przez 
przedsiębiorstwa. Rewolucja ogarnęła już sektory usług, zdrowia, transportu 
czy rolnictwa. Unia Europejska zapowiedziała zwiększenie nakładów na 
rozwój AI i zamierza przeznaczyć na ten cel 20 mld euro do końca 2020  4. 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip podkreślił, że sztuczna 
inteligencja – podobnie jak w przeszłości silnik parowy czy elektryczność – zmieni 
świat. 

Wagę tematu w rozwoju gospodarek podkreślają także rządowe wytyczne. Polski 
rząd w dokumencie Założenia do strategii AI w Polsce  5 uznał sztuczną inteligencję 
za jeden z motorów rozwoju gospodarki. Według szacunków autorów tego 
dokumentu jej wdrożenie w kluczowych obszarach polskiej gospodarki podniesie 
dynamikę wzrostu PKB o dodatkowe 1,5-2,5% rocznie.

4 Źródło: https://ec.europa.eu/commission/news/artificial-intelligence-2018-dec-07_en
5 Źródło: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Za%C5%82o%C5%BCenia_do_strategii_AI_w_Polsce_-_raport.

pdf/a03eb166-0ce5-e53c-52a4-3bfb903edf0a
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Sztuczna inteligencja niesie za sobą wiele nowych szans. Jednakże eksperci mówią 
i o zagrożeniach. Świadomość oraz zrozumienie tych zagrożeń pozwolą nam lepiej 
i skuteczniej wdrażać innowacje oparte na AI.

Jednocześnie należy pamiętać, że korzystając z algorytmów i ufając technologii, 
nie możemy być jedynie jej biernymi użytkownikami. Bezrefleksyjne zdanie się 
na nowe rozwiązania może tworzyć zagrożenia i pułapki. Większość ludzi nie 
będzie widziała nic w złego w tym, że przy pomocy algorytmu ich aplikacja Spotify 
zaproponuje nową interesującą muzykę, zaś sklep internetowy podpowie nowe 
produkty na podstawie historii dotychczasowych zakupów. Ale co, jeśli sztuczna 
inteligencja zacznie decydować o wyłączeniu aparatury podtrzymującej życie na 
podstawie analizy parametrów zdrowia pacjenta? Albo jak zachowa się na drodze 
auto autonomiczne, które wpadnie w poślizg, a sztuczna inteligencja będzie 
musiała w ułamku sekundy dokonać wyboru: czy uderzyć w autobus szkolny 
z dziećmi, czy w auto osobowe z pasażerami?

Wdrożenie sztucznej inteligencji to ogromne wyzwanie, dla społeczeństw, rynków 
i rządów. Będą musiały uporać się nie tylko z dylematami w kontekście moralnym, 
ale również prawno-regulacyjnym.
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Rozwój  
sztucznej inteligencji  
w sektorze finansowym

CZĘŚĆ 

2

Jesteśmy już w trakcie  
rewolucji AI. Realne zmiany  
są widoczne w wielu gałęziach 
gospodarki, a ich znaczenie 
będzie rosło w nadchodzących 
latach. 
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Eksperci wskazują, że sztuczna inteligencja będzie motorem napędzającym wzrost 
gospodarki tych krajów, które będą potrafiły wykorzystać szansę.

Poniżej przedstawiona grafika pokazuje wpływ AI na wzrost gospodarczy 
do 2035 roku w 16 różnych branżach. Wykres obrazuje dwa scenariusze.  
Niebieski kolor pokazuje wartość dodaną brutto. Dodatkowy przyrost, możliwy 
do wygenerowania dzięki zastosowaniu AI, zaznaczono na pomarańczowo. 

Jak widać, sektor finansowy również nie jest obojętny na technologię.  
Dane wskazują, że dostrzeżone zostały atuty, które niesie ze sobą sztuczna 
inteligencja. Na poziomie kierownictwa oznacza to redukcję kosztów przy 
zapewnieniu wyższej jakości dostarczanych usług. Niewątpliwie rozwiązania 
z zakresu sztucznej inteligencji zwiększą konkurencyjność i zapewnią pozytywne 
doświadczenie klienta. Klienta, który wraz z postępem technologicznym wymagał 
będzie szybszych i skutecznych procesów (będzie mógł je sfinalizować online  
przy minimalnym poziomie formalności).

Sztuczna inteligencja będzie wpływać znacząco na zmiany wewnątrz organizacji. 
Dla niektórych instytucji rozwój AI może spowodować konieczność kompletnej 
przebudowy modelu biznesowego, procesów czy relacji. 

Dlatego tak ważne jest, by już teraz mieć świadomość,  
na jakim etapie znajduje się Twoja organizacja  
i jakie zmiany może spowodować AI. 

Przykładowo wprowadzenie wirtualnego asystenta w contact center może zmienić 
proporcje zatrudnionych (mniej osób związanych z dzwonieniem, więcej pracowników, 
którzy zajmą się utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem asystenta).

Sztuczna inteligencja pomoże aktywować ogromne pokłady danych, które 
uwolnią potencjał dla wzrostu. Obecnie wiele danych, które są w posiadaniu 
instytucji finansowych, nie jest przetwarzanych, np. z powodu wysokich wymagań 

Rysunek 1.  
Wpływ AI na wzrost 
gospodarczy  
(The impact of AI  
on industry growth)

Źródło:  
Accenture and Frontier 
Economics
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infrastruktury. Szacuje się, że banki, które zainwestują w rozwiązania AI i współpracę 
maszyna – człowiek (ang. human-machine collaboration) mogą w latach 2018–2022 
zwiększyć swoje przychody o 34% i zatrudnienie o 14%  6. Banki potencjalnie mogą 
spodziewać się oszczędności na poziomie od 20 do 25 procent w departamentach 
informatycznych (włączając koszty infrastruktury, utrzymania i rozwoju). Spodziewane 
nowe przychody powinny pojawić się w obszarach wszystkich produktów, rozwoju 
nowych produktów i poprawy ich dochodowości, a także w ramach procesów retencji 
i akwizycji  7. W przypadku sektora ubezpieczeniowego szacuje się zwiększenie 
przychodów na poziomie 17% i wzrost zatrudnienia o 7 %  8. 

Potencjał ten dostrzegają zarządzający sektorem finansowym. Badania 
przeprowadzone przez Accenture wskazują, że 47% ankietowanych (menadżerów 
oraz liderów IT z sektora bankowego) uważa, że pośród technologii takich jak 
blockchain, AI, rozszerzona rzeczywistość lub komputer kwantowy to właśnie AI 
będzie miała największy wpływ na bankowość w ciągu najbliższych 3 lat. W sektorze 
ubezpieczeniowym sytuacja wygląda podobnie: 42% ankietowanych ocenia AI jako 
technologię, która będzie miała największy wpływ na ich organizację  9.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia AI 
instytucje finansowe powinny zmienić podejście do ludzi, 
procesów i danych. 

Ludzie/człowiek  Transformacja relacji 
Dzięki użyciu AI pracownicy będą mogli skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach: 
20% czasu poświęconego na nierutynowe zadania będzie kreować 80% wartości.

Proces  Zmiana modelu biznesowego i procesów 
Wprowadzenie rozwiązań AI będzie wymagało od organizacji przeprojektowania 
procesów, a w niektórych przypadkach głębokich zmian w modelu biznesowym.

Dane  Odkrywanie nieodkrytych danych 
Przedsiębiorstwa będą korzystać z rozwiązań AI, aby analizować dane, do których 
mają dostęp, ale z których obecnie nie korzystają (oraz będą rozwijać algorytmy 
z użyciem danych transakcyjnych). Dane pozwolą uważniej przyglądać się 
procesom i stosować automatyzację w celu udoskonalania i optymalizacji.

6 Na podstawie modeli i analiz firmy Accenture, Reworking the Revolution, 2018, s. 42, https://www.accenture.com/_
acnmedia/PDF-69/Accenture-Reworking-the-Revolution-Jan-2018-POV.pdf#zoom=50

7 Szacunki Accenture Research na podstawie danych IDC.
8 Na podstawie modeli i analiz firmy Accenture, op. cit., s. 42.
9 Na podstawie ankiet 1361 menadżerów oraz liderów IT z sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego 

przeprowadzonych w ramach Accenture Technology Vision 2019

42%
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Korzyści, które przyniesie sztuczna inteligencja, możemy podzielić według 
następujących kategorii:

1) Wydajność. Wykonywanie rutynowych czynności dzięki odpowiednio 
zdefiniowanym zasadom, procedurom oraz kryteriom. Citigroup w 2016 roku 
przewidziało, że 30% miejsc pracy w bankowości detalicznej może zostać 
zoptymalizowane do 2025 roku  10, co zmniejszy koszty od 40 do 80%.

2) Wiedza. Wspieranie procesu podejmowania decyzji będzie ułatwione  
dzięki rozszerzonym możliwościom analitycznym. 

3) Efektywność. Działania wykonywane przez osobistego asystenta  
lub agenta zwiększą ludzkie zdolności.

4) Innowacja. Zwiększenie kreatywności poprzez identyfikację alternatywnych 
możliwości i doradzanie w podejmowaniu optymalnych decyzji. 

Potwierdzeniem wagi sztucznej inteligencji w sektorze finansowym są następujące 
dane dotyczące skali już uruchomionych wdrożeń:

Banki oraz instytucje ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że kluczowe jest 
podjęcie działań już teraz. Zdecydowana większość przedsiębiorstw jest obecnie 
co najmniej w fazie pilotażu. Część wdrożyła rozwiązania AI w co najmniej 
jednymdziale firmy. Natomiast już co piąta organizacja wdrożyła rozwiązania AI 
w nawet kilku działach.

10  Źródło: Thirty Percent of Bank Jobs are Under Threat, „CNN Money International”, 4.04.2016 r.

Rysunek 2. 
Deklarowany przez 
ankietowanych menadżerów 
stan zaawansowania  
ich firm we wdrożeniu 
rozwiązań opartych o AI,  
w sektorach: bankowym  
oraz ubezpieczeniowym
 
Źródło:  
Accenture Technology  
Vision 2019

   Wdrożenie w kilku działach firmy 

   Wdrożenie w jednym dziale firmy

   Uruchomiony pilot rozwiązania

   Zaplanowany pilot/wdrożenie rozwiązania

   Brak planów lub analiza pod kątem 
wdrożenia

   Nie mam zdania

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIA
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2.1 Inteligentne wsparcie dla pracowników banków

Inteligentne rozwiązania mogą zostać użyte w sektorze finansowym w wielu 
aspektach. Już teraz coraz popularniejszym sposobem na obniżenie kosztów 
i poprawę efektywności jest robotyzacja i automatyzacja procesów operacyjnych, 
głównie w obszarze back office. 

Sztuczna inteligencja radzi sobie dobrze w przypadku obsługi dużej ilości danych, 
w podejmowaniu automatycznych decyzji, gdzie przy pomocy algorytmu jesteśmy 
w stanie zaprogramować rozwiązanie. Są jednak zadania, w których przewagę ma 
człowiek. Podjęcie tam decyzji wymaga kompleksowego spojrzenia na problem, tak 
jak np. w przypadku oceny inwestycji, która często wymaga rozmów z ekspertami 
i wyciągania logicznych wniosków na podstawie dostarczonych danych. 

Prawdziwy potencjał uwydatni się wtedy, gdy sztuczna inteligencja zacznie 
wspierać ludzkie możliwości i współpracować z człowiekiem. Przykładem 
może być tutaj Morgan Stanley, który wspomógł pracę swoich 16 tys. doradców 
finansowych agentami AI. Inteligentny algorytm analizuje dane klientów i wspiera 
doradców w znajdowaniu opcji inwestycyjnych. Rolą doradcy, który pozostaje 
w kontakcie z klientem, jest złożenie oferty we właściwym czasie. W przypadku 
tak dużej ilości klientów i tak kompleksowego portfolio banków nie byłoby fizycznej 
możliwości, aby doradcy finansowi mogli na bieżąco śledzić opcje inwestycyjne 
dla każdego klienta osobno. Poprzez współpracę maszyn z człowiekiem uwolnione 
zostały dodatkowe możliwości  11.

2.2 PSD2 – więcej danych, większe ryzyko

AI jest tak dobra, jak dane dostarczone jej do przetwarzania. Tutaj instytucje 
finansowe mają ewidentnie przewagę. Mają dostęp do informacji, o których 
globalne korporacje, np. z sektora technologii (GAFAM/BATX), mogą tylko 
pomarzyć. Banki wiedzą dokładnie, w jaki sposób ich klienci wydają pieniądze, 
z dokładnością do pojedynczej transakcji, oraz jakie mają potrzeby i plany. 
Umiejętne skorzystanie z tych danych pozwoli bankowcom zaoferować 
spersonalizowane oferty, dopasowane indywidualnie do klientów, i to  
we właściwym czasie. W tym niewątpliwie może pomóc AI. 

Dostęp do większej ilości danych umożliwia też dyrektywa PSD2. To dzięki niej 
strony trzecie mają dostęp do danych klientów za pośrednictwem otwartych 
interfejsów informatycznych (API). Wykorzystanie tych informacji pozwoli bankom 
i instytucjom ubezpieczeniowym na przeprowadzenie segmentacji klientów 
i stworzenie indywidualnych ofert. To duża szansa dla instytucji, ale też i ryzyko. 

11 Źródło: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-69/Accenture-Reworking-the-Revolution-Jan-2018-POV.pdf
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Informacje o kliencie, zebrane z wielu źródeł i kanałów, zapewnią szeroki zbiór 
danych. To pozwoli odróżnić klientów pożądanych od tych ryzykownych. Natomiast 
samo korzystanie z danych obarczone jest też ryzykiem. Zbieranie danych z wielu 
zewnętrznych źródeł zwiększa ryzyko korzystania z niezweryfikowanych danych, 
co naraża całe przedsiębiorstwo na szkodę. Dlatego weryfikacja danych, a co za 
tym idzie, również ich wiarygodność są niezwykle istotne. Szczególnie, gdy na 
podstawie danych będą podejmowane automatyczne decyzje.

Bezpieczeństwo to wymiar, który jest szczególnie istotny w sektorze finansowym. 
Priorytetem dla instytucji finansowych jest bowiem zaufanie klientów i ściśle 
powiązany z tym aspektem wysoki standard ochrony danych (w tym wielu 
wrażliwych danych transakcyjnych). Klienci powierzają bankom swoje środki 
pieniężne oraz wiele szczegółowych informacji, oczekując wysokiego poziomu 
zabezpieczeń.

Rozwiązania AI muszą być więc tworzone z odpowiednią rozwagą, odpowiedzialnie 
i z uwzględnieniem etycznych zasad, które mają na uwadze dobro ogółu. W ramach 
organizacji powinny natomiast powstać sprawne systemy zarządzania sztuczną 
inteligencją, tak by zapewnić wdrożenia zgodne z podstawowymi wartościami 
i etyką firmy. Na tym etapie wiele krajów nie posiada jeszcze konkretnych 
rozwiązań legislacyjnych. Pomimo tego instytucje finansowe, jako instytucje 
zaufania publicznego, powinny kierować się tym, by rozwiązania sztucznej 
inteligencji implementowane były zgodnie z etyką i mogły przynosić korzyści 
pracownikom, klientom i społeczeństwu. 

Tworzone rozwiązania nie mogą być „czarną skrzynką”. 
Konieczna jest odpowiednia kontrola algorytmów i danych. 

Widząc dane wejściowe, a potem wyniki w postaci decyzji czy prognoz nie 
można przyjmować wyników bezkrytycznie. Istotny jest zarówno audyt danych 
wejściowych, jak i ewaluacja wyników, tak by wiadomo było, z czego otrzymano 
wynik końcowy. Umiejętność wyjaśnienia tego wyniku jest też bardzo ważna, banki 
i instytucje ubezpieczeniowe powinny umieć jasno wytłumaczyć konkretne decyzje, 
zarówno klientowi, jak i instytucjom sprawującym nadzór nad podmiotami rynku. 
Jeśli decyzja dotyczyć będzie na przykład wniosku kredytowego, klient będzie 
chciał mieć informację, dlaczego jego wniosek został odrzucony. Argument, że tak 
zdecydował system, może nie być wystarczający zarówno dla klienta, pracownika 
przekazującego informację, jak i instytucji kontrolującej proces kredytowy.  
Jasny format i klarowne wyjaśnienie podejmowanych decyzji jest niezbędną 
informacją w procesie decyzyjnym dokonywanym przez sztuczną inteligencję.  
88% ankietowanych dyrektorów uznało za ważne, żeby zarówno pracownicy,  
jak i klienci rozumieli główne zasady, na których zostały podjęte decyzje AI  12. 

12 Źródło: https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen-7/tech-vision-2018/pdf/Accenture-TechVision-
2018-Tech-Trends-Report.pdf
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2.3 Higiena danych w firmie

Przejrzystość danych zapewnić powinno także katalogowanie źródeł danych oraz 
regularny audyt. 

W przypadku decyzji podejmowanych na podstawie przetwarzanych danych 
niezbędne jest szukanie, oznaczanie danych skrajnych i zapewnienie regularnego 
testowania zbiorów danych. 

AI w firmie, niezależnie od pełnionej roli, nie jest bytem oderwanym od instytucji, 
której służy. Sztuczna inteligencja reprezentuje bowiem firmę poprzez każdą 
wykonywaną akcję czy decyzję. To bardzo ważne, aby instytucje finansowe 
tworzyły i korzystały z rozwiązań sztucznej inteligencji, pamiętając o integralności 
z instytucją, jej wartościami i zaufaniem publicznym. To także element 
odpowiedzialnego podejścia do AI. 

Liderzy światowi już dziś traktują AI jako zupełnie nowy fundament dla swojej 
działalności i klucz do wzrostu. Odpowiedzialne wykorzystanie możliwości 
napędzanych przez sztuczną inteligencję to także zachowanie równowagi między 
wzrostem przychodów a korzyściami płynącymi dla ludzi i społeczeństwa. 
Już teraz obserwujemy, że przyszłość będzie pisana cyfrowymi rozwiązaniami 
zasilanymi przez sztuczną inteligencję, która będzie motorem gospodarki.  
A przy odpowiedzialnym podejściu będzie też motorem rozwoju społeczeństw, 
które niewątpliwie z tych rozwiązań skorzystają. 

2.4 Dlaczego nie można nie wdrażać AI  
w sektorze finansowym?

AI to już nie jest odległa przyszłość. Czasem mamy do czynienia z efektami pracy 
AI, nie zdając sobie sprawy z tego, że gdzieś w dotyczącym nas procesie został 
wykorzystany element inteligentnego algorytmu. 

Rozmaite boty i algorytmy już teraz wspomagają pracowników 
bankowości czy sektora ubezpieczeniowego. 

Dlatego sektor finansowy nie powinien sobie zadawać pytania „czy wdrażać”. 
Najważniejsze jest teraz pytanie „w jaki sposób wdrażać”, tak, aby dogonić konkurentów 
i nie zostać w tyle w wyścigu cyfrowej rewolucji. Coraz ostrzejsza konkurencja 
spowodowana niską barierą wejścia sprawi, że postęp rozwiązań sztucznej 
inteligencji będzie coraz szybszy. Firmy z sektora finansowego, które nie docenią 
wagi AI, odnotują straty, a ich pozycja na rynku stanie pod znakiem zapytania.
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2.5 Wdrożenie AI w sektorze finansowym: krok po kroku

Trzy kluczowe pytania, jakie powinna sobie postawić organizacja, aby móc wdrażać 
sztuczną inteligencję, to:

1) Jak pracujemy? (pytanie o procesy),

2) Co sprzedajemy? (pytanie o produkty i usługi),

3) W jaki sposób wchodzimy w interakcje z klientem? (pytanie o user experience). 

Odpowiedzi na te pytania pokażą, jakie są możliwości współpracy sztucznej 
inteligencji i człowieka w celu zwiększenia efektywności w Twojej organizacji. 

W przypadku banku, którego klienci na przykład najchętniej pojawiają się w kanale 
bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej, warto zastanowić się,  
czy kluczowe produkty można otworzyć poprzez te preferowane kanały. Często 
pomimo znacznego przyrostu użytkowników aplikacji mobilnej, najpopularniejsze 
procesy nie mogą być tam realizowane. Tutaj ogromną rolę może odegrać właśnie 
sztuczna inteligencja, dzięki której proces będzie przejrzysty dla klienta i bardziej 
skuteczny pod względem sprzedaży. Pokazuje to już wiele przykładów z sektora 
finansowego. Używając sztucznej inteligencji można przekazywać dane w sposób 
przejrzysty, a także na przykład użyć silnika decyzyjnego, który pozwoli sfinalizować 
sprzedaż produktu finansowego od razu w kanale mobilnym (bez konieczności 
przechodzenia przez mozolną ręczną weryfikację wykonywaną przez analityka).

Dokument dotyczący drogi rozwoju dla AI powinien zawierać pomysły zarówno 
na zmianę procesów biznesowych, jak i kontrolę zarządzania  13. Warto zacząć od 
określenia kluczowych procesów w organizacji. Istotne jest, żeby na początku 
zidentyfikowane zostały potrzeby biznesowe, a dopiero potem wybrana 
technologia. Ocena możliwości wdrożenia AI powinna obejmować potencjał 
wdrożenia, analizę korzyści i kosztów oraz analizę ryzyka.

2.6 Sztuczna inteligencja to nie proste cięcie kosztów

W przypadku wielu firm z sektora finansowego ważne jest, aby wdrożenie AI 
wiązało się ze zmianą podejścia. Sztuczna inteligencja przynosi zyski nie tylko 
w przypadku, gdy celem ma być cięcie kosztów. AI to korzyści na wielu poziomach 
jednocześnie (np. ograniczenia kosztów czy zwiększenia satysfakcji klienta oraz 
pracownika). Właśnie dlatego ważne jest całościowe spojrzenie na wdrażanie 
rozwiązań, także z uwzględnieniem wpływu na organizację i jej klientów. 

13 Źródło: https://view.pagetiger.com/AI-Explained-A-Guide-for-Executives/2018, s. 41
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Z tego właśnie powodu każda implementacja powinna być poprzedzona 
testowaniem pomysłów. Już na tym etapie konieczne jest mierzenie sukcesu 
i potencjalnego zysku oraz określnie, czy rozwiązanie przyniesie oczekiwaną 
wartość biznesową. Także w tym momencie organizacja powinna dokonać wyboru 
dostępnych opcji technologicznych.

Nie bez wpływu pozostaje również to, w jaki sposób zarządza się wdrożeniem 
sztucznej inteligencji oraz zmianami tym wywołanymi. Proces ten powinien 
uwzględniać etyczne podejście do rozwoju AI oraz wartości, którymi organizacja 
się kieruje. 

Podsumowując, aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia AI organizacje 
z sektora finansowego powinny:

1) wyjść poza prostą automatyzację, służącą głównie zwiększeniu wydajności  
lub obniżeniu kosztów;

2) skupić się na prawdziwym, całościowym wzroście;

3) zdefiniować na nowo granice ekosystemu, w którym istnieją organizacja  
i jej klienci;

4) proponować i weryfikować pomysły (ang. proof-of-concept) dotyczące 
sztucznej inteligencji, które dają rzeczywistą, mierzalną wartość biznesową, 
a także określą podstawowe ramy do budowy sztucznej inteligencji  
(np. ważne jest określenie aktywatorów, czyli czynników, które ułatwią  
rozwój AI w organizacji);

5) określić ramy zarządzania AI  14.

Jakie aspekty powinien uwzględnić sektor finansowy, przygotowując się na 
wdrożenie AI? Przede wszystkim nie należy oczekiwać, że AI zastąpi pracowników. 
Sztuczna inteligencja powinna być stopniowo ulepszana, rozszerzana, aby 
następnie doprowadzić do automatyzacji. Z czasem zmienią się proporcje 
i charakter ról pracowniczych i nastąpi przyrost nowych ról, związanych  
ze szkoleniem w dziedzinie AI, wyjaśnianiem i utrzymywaniem rozwiązań  
opartych na sztucznej inteligencji.

Ważne jest również skupienie się na określeniu takich obszarów wdrażania AI,  
które będą mieć najbardziej pozytywny wpływ na napędzanie rozwoju firmy  
oraz na zwiększenie wydajności operacyjnej. Szczególnie istotne będzie tutaj 
zrozumienie, że skutkiem wdrożenia są możliwości, które będą się rozwijać na 
linii człowiek – maszyna. Ważne jest więc, aby dać na to szansę, a nie zastępować 
człowieka maszyną, gdyż to nie przyniesie oczekiwanych korzyści.

14 Na podstawie raportu Transforming the world's financial services companies
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Z punktu widzenia budowy organizacji niezbędne okazać się może stworzenie modelu 
operacyjnego, który zapewni etyczne zarządzanie od podstaw, a także nabywanie 
umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji wewnątrz całej organizacji. Etyczne 
i zgodne z regulacjami zarządzanie musi być nieodłącznym elementem rozwoju AI. 
Także współpraca z regulatorami, również poprzez sygnalizowanie luk prawnych  
lub zjawisk, które wymagają stworzenia brakujących regulacji, zapewnią sukces  
we wdrożeniu sztucznej inteligencji w sektorze finansowym  15.

Poniżej przedstawiono obszary wdrożeń wraz z możliwymi rozwiązaniami AI dla 
sektora finansowego. 

2.7 Robotic Process Automation (RPA) czyli  
pierwszy krok w stronę sztucznej inteligencji

Często dobrym punktem startowym dla firmy, która chce zacząć przygodę z AI, 
jest automatyzacja pewnych procesów, określana z języka angielskiego jako RPA 
(Robotic Process Automation). Powodem jest to, że aby skutecznie wdrożyć RPA, 
należy właśnie w pierwszej kolejności szczegółowo poznać proces, który ma być 
zautomatyzowany  16.

15 Źródło: https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen-5/event-g20-yea-summit/pdfs/ 
Accenture-Boost-Your-AIQ.pdf

16 Źródło: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-86/Accenture-Explained-Guide-Executives.pdf
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I. Przykłady wdrożeń sztucznej inteligencji w sektorze ubezpieczeń:

 ▬ We Francji ubezpieczyciel korzysta z technologii AI, która wykorzystuje 
sztuczną inteligencję w celu automatyzacji obsługi reklamacji. Technologia 
zapewnia przejrzyste porady w czasie rzeczywistym. Wirtualny asystent ma 
na celu przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Wykorzystanie uczenia 
maszynowego umożliwia ciągłą aktualizację wyników. Analiza profili klientów 
prowadzi do tego, że klientowi polecane są najlepsze produkty we właściwym 
dla niego czasie oraz przy odpowiednim dopasowaniu cen. Automatyzacja 
dostarcza przejrzyste dane, wynikające z rozmów prowadzonych poprzez 
komunikator, przyśpieszając rozpatrzenie reklamacji.

 ▬ Brytyjski prywatny ubezpieczyciel wdrożył silnik decyzyjny, który wykorzystuje 
AI do ustalenia profilu ryzyka. Umożliwia on poprawę rentowności, jednocześnie 
zapewniając bardziej sprawiedliwe ceny. Silnik oblicza dokładne wyniki i ceny 
dla każdej nieruchomości biznesowej i handlowej na podstawie pełnych danych 
(czynsze i ceny metra w okolicy), także ze źródeł zewnętrznych, oceny ryzyka 
i modeli cenowych. Możliwa jest dynamiczna konfiguracja reguł underwritingu 
w celu optymalizacji konwersji. Wycena trwa zaledwie 40 sekund.

II. Przykłady wdrożeń sztucznej inteligencji w sektorze bankowym:

 ▬ Brytyjski Bank wdrożył RPA w szerokim zakresie procesów, w tym  
m.in. w procesie dotyczącym nieuczciwego zamknięcia konta, otwarcia  
wniosku o pożyczkę i w wielu innych procesach na poziomie back office. 
W związku z tym udało się zaoszczędzić około 120 FTE i zmniejszyć  
rezerwę na złe długi o 175 mln funtów rocznie.

 ▬ Niemiecki bank internetowy oferuje płatności głosowe za pośrednictwem 
Siri. Klienci mogą przesyłać pieniądze, a także poprosić o przelew od swoich 
kontaktów za pomocą usługi wiadomości błyskawicznych Apple iMessage. 
Aby przekazać środki, wystarczy wypowiedzieć jedno zdanie. Aby „zażądać 
pieniędzy” od użytkowników iMessage, należy bezpośrednio wybrać żądaną 
kwotę na klawiaturze.

 ▬ Chiński bank zainstalował technologię rozpoznawania twarzy, aby zwiększyć 
poziom zabezpieczania i lepiej zweryfikować informacje o klientach.  
Jest pierwszym bankiem, który wprowadził system rozpoznawania twarzy 
(opracowany przez Cloud Walk) w południowo-zachodnim regionie Chin. 
Technologia ta będzie wykorzystywana w usługach związanych z resetowaniem 
haseł, wypłatami gotówki i samoobsługowymi pożyczkami (ang. DIY loan).
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Biznes, polityka, nauka,  
sztuczna inteligencja  
– przegląd dobrych praktyk 
z poszczególnych krajów

Światowy wyścig o pozycję 
lidera w dziedzinie sztucznej 
inteligencji nie ogranicza 
się tylko do wiodących firm. 
Coraz więcej państw zaczyna 
dostrzegać rolę AI w rozwoju. 

CZĘŚĆ 
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Rządy zdają sobie sprawę, jak wiele zmian, będących motorem ich gospodarki, 
może przynieść sztuczna inteligencja. Raport o trendach Tech Vision, tworzony 
cyklicznie przez Accenture na podstawie opinii kluczowych menadżerów 
zarządzających globalnymi firmami, od kilku lat systematycznie wykazuje,  
że sztuczna inteligencja jest w kręgu zainteresowań najważniejszych graczy.

Kto nie dostosuje się do nowych warunków, może zapłacić wysoką cenę.  
Dlatego coraz więcej państw dostrzega to i decyduje się na stworzenie własnej, 
narodowej strategii AI. Pierwsza taka spójna i kompleksowa strategia została 
przedstawiona przez Kanadę w 2017 roku. Także w przestrzeni międzynarodowej 
przygotowywane są ustalenia dotyczące współpracy między podmiotami, krajami 
i regionami oraz metropoliami. Przykładem tej ostatniej może być Londyn, który 
w swojej strategii pozycjonuje się jako hub dla rozwoju sztucznej inteligencji. 
Również w Polsce dostrzeżono dynamiczny rozwój innowacyjnych produktów 
oparty o AI, zaś Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało założenia do strategii AI.

Tak duże zainteresowanie podmiotów rządowych, regionalnych i lokalnych wskazuje 
na duże znaczenie sztucznej inteligencji. Podmioty te zaczęły bowiem zdawać 
sobie sprawę, że 

maksymalizacja korzyści płynących z AI będzie miała miejsce 
tylko, jeśli uda się wzmocnienie współpracy pomiędzy 
biznesem, szkolnictwem i sektorem publicznym. 

Ekosystem ten musi mieć dostęp do danych i zapewnione odpowiednie regulacje 
prawne.

Warto zatem przeanalizować podejście liderów do tematu sztucznej inteligencji. 
Wielka Brytania, USA, Chiny, Francja oraz UE są już w trakcie tych przemian.  
Każda ze strategii porusza takie problemy jak:

 ▬ badania i rozwój, 

 ▬ edukacja, 

 ▬ dostęp do danych, 

 ▬ finansowanie, 

 ▬ etyka i prawo, 

 ▬ infrastruktura. 

Strategie te dopasowują też powyższe kwestie do lokalnych realiów. Ciekawym 
przypadkiem jest też strategia Indii, która – oprócz wzrostu gospodarczego  
– ma brać pod uwagę problemy społeczne. 
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Mapa poniżej prezentuje państwa, które opublikowały już strategię narodową 
w zakresie AI. 

3.1 Unia Europejska. Człowiek przede wszystkim

Instytucje Unii Europejskiej już od 2016 roku aktywnie zajmują się tematyką AI. 
W kwietniu 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat Sztuczna 
inteligencja dla Europy (Artificial Intelligence for Europe). Dokument ten 
opisuje główny cel dla Europy: stać się światowym liderem, dostarczającym 
najnowocześniejsze, etyczne i bezpieczne rozwiązania AI zorientowane na 
człowieka (ang. human-centric AI). W całym dokumencie podkreśla się właśnie 
antropocentryzm podejścia. 

Człowiek ma być w centrum rozwiązania, pomimo że 
rozwój wiąże się z rozwojem sztucznej inteligencji, a więc 
algorytmów, innowacji, maszyn. Pozycjonuje to sztuczną 
inteligencję i jej rolę jako służebną wobec człowieka  
i jego otoczenia.

Strategie międzynarodowe:
• Unia Europejska
• Kraje regionu nordycko-bałtyckiego
• ONZ
• Umowa AI między ZEA a Indiami
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Unia Europejska ma potencjał do rozwoju sztucznej inteligencji i dostrzega 
wyzwania, które on za sobą niesie. Atutem Unii Europejskiej jest niewątpliwie 
zaplecze akademickie w postaci naukowców, badań i  laboratoriów. Na terenie UE 
prężnie działa wiele startupów zajmujących się AI i wciąż powstają nowe.  
W wielu krajach już teraz sprawnie działają rozwiązania sztucznej inteligencji.  
Na przykład w Danii pracuje system, pomagający służbom ratunkowym 
diagnozować zawały na podstawie głosu dzwoniącego. W Austrii natomiast 
dokonywana jest analiza zdjęć rentgenowskich w celu wykrycia nowotworów przez 
natychmiastowe porównywanie danych medycznych ze zdjęciami rentgenowskimi. 

Dużą przewagą Unii jest jednolity rynek cyfrowy (ang. Digital Single Market).  
Rynek ten charakteryzują wspólne zasady np. dotyczące ochrony i przepływu 
danych oraz bezpieczeństwa. Jednolitość tych zasad stanowi ułatwienie dla 
biznesu i współpracy między przedsiębiorcami, którzy, funkcjonując w innych 
państwach członkowskich, podlegają tym samym wytycznym i przepisom. 

Unia Europejska już teraz ma dostęp do ogromnych ilości danych, dotyczących 
różnych sektorów przemysłu, w tym także sektora publicznego. Dostęp do tych 
danych oraz ich przetwarzanie może okazać się kluczowe w rozwoju sztucznej 
inteligencji.

Komisja Europejska proponuje trzytorowe podejście do rozwoju sztucznej 
inteligencji. Sukces mają tu zapewnić:

 ▬ zwiększenie inwestycji w AI zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym,

 ▬ przygotowanie do zmian społeczno-gospodarczych wywołanych przez AI, 

 ▬ zapewnienie ram etyczno-prawnych.

W podejściu UE – oprócz inwestycji – analizuje się także zmiany otoczenia 
człowieka. AI wywołuje i może wywołać kolejne zmiany społeczno-gospodarcze, 
na które należy zwrócić uwagę. Nie tylko znikanie całych zawodów, lecz także 
głębokie zmiany w sposobie ich wykonywania mogą budzić napięcia społeczne. 
Załagodzić je może tylko skoordynowana polityka państw członkowskich. 
Przykładowo wprowadzenie aplikacji Uber niosło za sobą falę protestów 
taksówkarzy. Prawdopodobnie będzie tak również w momencie uruchomienia 
całkowicie bezzałogowych taksówek. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie 
na bieżąco rozwiązań prawnych, które nie pozostawią pola do wątpliwości 
i nadinterpretacji. Na pewno jednak będzie to trudne, gdyż większość innowacji 
wprowadzanych przez przedsiębiorstwa wyprzedza regulacje prawne. 
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Dodatkowo Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi przygotowała 
i opublikowała w grudniu 2018 roku skoordynowany plan AI (European Coordinated 
Plan on Artificial Intelligence). Plan zakłada szereg działań wspierających rozwój 
i stosowanie AI w Europie, m.in. poprzez:

 ▬ maksymalizację inwestycji w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, 
zwiększone finansowanie dla start-upów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw zajmujących się AI; 

 ▬ tworzenie i łączenie centrów innowacji cyfrowej, które mogą być pomocne 
w zastosowaniu AI w małych i średnich przedsiębiorstwach;

 ▬ adaptację programów i systemów szkoleniowych; 

 ▬ stworzenie europejskich przestrzeni danych, regulowanych poprzez RODO 
(ang. GDPR);

 ▬ zapewnienie, że rozwiązania AI są etyczne i wiarygodne.

Finansowanie rozwoju AI w Europie

Polityka Unii Europejskiej dotycząca sztucznej inteligencji wspierana jest także 
przygotowanym na te cele budżetem. Komisja Europejska do tej pory rozplanowała 
znaczące sumy inwestycji w AI w latach 2014–2020, m.in. w ramach dwóch 
dedykowanych programów: Horizon oraz Cyfrowa Europa.

 ▬ Około 1,1 miliarda euro to budżet, który w latach 2014–2017 rozdysponowano 
na obszary związane ze sztuczną inteligencją (robotyka, big data, zdrowie, 
transport, nowe technologie) w ramach programu Horizon. 

 ▬ Aż 2,3 mld euro przeznaczono – poprzez fundusze strukturalne – na rozwój 
umiejętności cyfrowych  17.

 ▬ Kolejne inwestycje planowane na okres 2018-2020 to 1,5 mld euro na badania 
i innowacyjność. 

 ▬ Po 2020 roku z programów Horizon i Cyfrowa Europa zaplanowano aż 1 mld 
euro wydatków rocznie. 

Te kwoty obrazują, jak wielką rolę w budżecie Wspólnoty pełnią wydatki związane 
ze sztuczną inteligencją. 

17 Źródło: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51610
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Współpraca państw UE w obszarze AI

10 kwietnia 2018 roku 24 kraje członkowskie wraz z Norwegią podpisały deklarację 
o współpracy w zakresie sztucznej inteligencji. Deklaracja ta ma na celu stworzenie 
jednolitego europejskiego podejścia do AI. W ramach deklaracji wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do połowy 2019 roku opracować własne narodowe 
strategie określające podejście do AI oraz poziom inwestycji  18. 

UE planuje monitorować wdrażanie strategii w poszczególnych krajach, 
wprowadzając wskaźniki konieczne do analizy i ewaluacji wdrożenia tej inicjatywy. 
Informacje monitorujące będą publikowane na portalu AI Watch  
(https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch_en).

Jak stworzyć etyczną i wiarygodną AI?

Pomimo przewidywanych korzyści AI stwarza również wiele zagrożeń.  
Unia Europejska stawia więc duży nacisk na to, żeby rozwiązania AI były 
wiarygodne i etyczne. Kluczowe jest tutaj stworzenie ram etycznych i prawnych, 
w których powinno się budować pozycję UE jako lidera we wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji. W tym celu w grupie ekspertów 
Komisji Europejskiej  19 powstał dokument Wytyczne dla etyki w wiarygodnej 
sztucznej inteligencji (ang. Ethics Guidelines for Trustworthy AI). Dokument został 
opublikowany 8 kwietnia br. i jest zbiorem wskazówek w zakresie budowania 
i wdrażania systemów AI  20.

Adresatami tych wytycznych są przedsiębiorstwa, organizacje, organy administracji 
publicznej, środowiska akademickie, osoby fizyczne lub inne podmioty zajmujące 
się zarówno tworzeniem, wdrażaniem jak i wykorzystujące AI w praktyce  21.

KE w ramach koncepcji „wiarygodnej SI” podkreśla, że sztuczna inteligencja 
powinna być stosowana z poszanowaniem obowiązujących przepisów oraz 
podstawowych zasad i wartości oraz powinna być techniczne wiarygodna. 
Wiarygodna sztuczna inteligencja definiowana jest poprzez trzy wyznaczniki:

1) powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami; 

2) powinna przestrzegać podstawowych zasad i wartości etycznych;

3) powinna być rzetelna – niezawodna technicznie przy jednoczesnym 
uwzględnieniu środowiska społecznego, tak by nie mogła powodować  
nawet niezamierzonych szkód.  

18  Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_en.htm
19 W ramach ciał doradczych Komisji Europejskiej powołana została grupa 52 ekspertów wysokiego szczebla ds. 

sztucznej inteligencji w Komisji Europejskiej, składająca się z akademików, prawników, polityków i praktyków biznesu 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence)

20 Bezpośredni link do dokumentu: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58477
21 Kwestia uregulowań prawnych i tworzenia polityki jest postrzegana osobno. W tym celu w maju 2019 roku 

opublikowane zostaną zalecenia dotyczące polityki i  inwestycji (The Policy & Investment Recommendations) 
przygotowane przez tę samą grupę ekspertów.
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Wytyczne uporządkowane są według trzech poziomów abstrakcyjności,  
od najbardziej abstrakcyjnego (zapewnienie etycznego AI) do najbardziej 
praktycznego (ocena wiarygodności AI). W dokumencie znajdują się wytyczne 
z podziałem na 3 grupy: 

 ▬ zapewnienie etycznej AI,

 ▬ wdrażanie wiarygodnej AI,

 ▬ ocena wiarygodności AI.

Rozdział pierwszy dotyczy zapewnienia etycznego celu AI, poprzez ustanowienie 
praw podstawowych, zasad i wartości niezbędnych dla rozwiązań AI. Wdrożenia, 
rozwój i korzystanie z systemów sztucznej inteligencji powinny być zgodne 
z zasadami etycznymi takimi jak: poszanowanie autonomii człowieka, 
nieszkodliwość, sprawiedliwość i odpowiedzialność.

Na podstawie zasad etycznych w rozdziale II przedstawiono siedem zasad 
niezbędnych do uzyskania godnej zaufania sztucznej inteligencji (zarówno 
w odniesieniu do etycznego celu, jak i rzetelności technicznej):

1) przewodnia i nadzorcza rola człowieka – wspomaganie rozwoju 
demokratycznego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez wzmacnianie 
przewodniej roli człowieka i wspieranie fundamentalnych praw;

2) stabilność i bezpieczeństwo – tworzenie bezpiecznych i niezawodnych 
technicznie rozwiązań, odpornych i zapobiegających potencjalnym szkodom;

3) ochrona prywatności i danych – zapewnienie obywatelom dostępu 
i odpowiedniej kontroli nad własnymi danymi. Wykorzystywane dane powinny 
być sprawdzone pod kątem odpowiedniej jakości i integralności;

4) przejrzystość – zagwarantowanie identyfikowalności systemów AI;

5) różnorodność, brak dyskryminacji i sprawiedliwość – zapewnienie 
różnorodności oraz równego i sprawiedliwego traktowania;

6) dobrostan społeczny i środowiskowy – wzmacnianie pozytywnych zmian 
społecznych, wspieranie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności 
ekologicznej;

7) odpowiedzialność – zapewnienie mechanizmów odpowiedzialnych  
za systemy sztucznej inteligencji i ich wyniki.
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Rozwiązania sztucznej inteligencji ciągle się zmieniają, ewoluują w dynamicznym 
środowisku, dlatego wymagają odpowiednich metod oceny, które mogą być 
stosowane na każdym etapie ich cyklu życia. Sam proces ich oceny powinien być 
procesem ciągłym. W celu oceny i weryfikacji pod kątem realizacji wymagań 
etycznej AI, zaproponowano metody i podzielono je na techniczne i pozatechniczne:

Metody techniczne Metody pozatechniczne

• Architektura AI od podstaw projektowana  
według wymogów wiarygodności AI

• Etyka i zgodność z normami w fazie 
projektowania

• Metody wyjaśniania i przejrzystości działania

• Testowanie i weryfikacja

• Wskaźniki jakości usług

• Regulacje

• Kodeks postępowania

• Standaryzacja

• Certyfikacja

• Odpowiedzialne zarządzanie

• Edukacja i świadomość we wspieraniu  
etycznego podejścia

• Udział interesariuszy i dialog społeczny

• Różnorodne i integracyjne zespoły projektowe

Zaproponowany zbiór metod przypomina swoim zakresem metodyki projektowe, 
znane zapewne wielu menadżerom.

Rozdział III skupia się na weryfikacji każdego z kluczowych wymogów 
wiarygodności AI za pomocą listy kontrolnej. Lista ta powinna być traktowana 
elastycznie i być dostosowana do konkretnych przypadków. Latem br. planowane 
jest rozpoczęcie etapu pilotażowego, mającego na celu zebranie opinii na temat 
przygotowanej listy kontrolnej  22. Po uwzględnieniu zebranych uwag, na początku 
2020 roku zaproponowana zostanie zaktualizowana lista kontrolna.

Ostatnia część raportu przedstawia przykłady korzystnych zastosowań i zagrożeń 
związanych ze sztuczną inteligencją. Wiele krajów korzysta już z praktycznych 
rozwiązań, które wspierają ważne społecznie obszary, m.in. zdrowia czy edukacji.

Pozytywne przykłady to m.in.:

Działania  
na rzecz klimatu  
i zrównoważona 
infrastruktura

• Dostęp do dużej ilości danych pozwala stworzyć bardziej wydajną 
infrastrukturę energetyczną i ograniczyć zużycie energii dzięki 
dokładniejszemu wykrywaniu potrzeb energetycznych.

• Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych  
dzięki szybszemu czasowi reakcji. 

Zdrowie • Wspomaganie profilaktyki, leczenia oraz skuteczniejsze wykrywanie chorób.

• AI może badać i wykrywać powtarzalne wzory, prowadząc do wcześniejszego 
diagnozowania chorób i opracowania skuteczniejszych leków.

Edukacja 
i transformacja 
cyfrowa

• Wspomaganie wykrywania miejsc pracy, które zostaną dotknięte przez  
rozwój technologii.

• Wyznaczanie potencjalnych nowych zawodów i wymaganych umiejętności.

• Narzędzie do walki z nierównościami edukacyjnymi i tworzenie programów 
edukacyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości osób  
z nich korzystających.

22 Planowane jest także rozbudowanie współpracy UE z innymi państwami, takimi jak Japonia, Kanada i Singapur, oraz 
uczestnictwo w międzynarodowych dyskusjach i inicjatywach, m.in. w ramach G-7 i G-20. Etap pilotażowy obejmie 
również przedsiębiorstwa z innych krajów i organizacje międzynarodowe.
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W dokumencie Komisji Europejskiej wskazuje się również na wiele obszarów, 
które wymagają dyskusji, a często uregulowań prawnych. Zaufanie dla sztucznej 
inteligencji może być jednoznaczne z koniecznością rezygnacji z praw obywatela. 
Bardzo istotne jest zadecydowanie, które wartości są ważniejsze, np. czy można 
ograniczyć wolność obywatela, zwiększając jego bezpieczeństwo. 

Poniżej przedstawione zostały zagrożenia:

Identyfikacja 
i śledzenie obywateli

Automatyczna identyfikacja osób (np. za pomocą systemów rozpoznających 
twarze lub głos) może zostać użyta do bezprawnego śledzenia obywateli, 
naruszając przy tym ich wolność.

Ukryte systemy AI Brak informacji o współdziałaniu z systemem sztucznej inteligencji w danej 
procedurze lub procesie.

Ocena obywateli  
naruszająca ich 
fundamentalne prawa

Brak przejrzystych procedur i metodologii przy użyciu systemów 
przyznających punktację może powodować dyskryminację i nieuczciwą 
ocenę obywateli, klientów itp.

Zabójcze systemy 
obronne

Użycie automatycznych systemów obronnych, w których czynnik ludzkiej 
decyzji jest wyeliminowany, budzi wątpliwości natury etycznej i może 
prowadzić do niekontrolowanego wyścigu zbrojeń.

Gdy myślimy o możliwych pozytywnych i negatywnych skutkach wykorzystania 
sztucznej inteligencji, warto przypomnieć sobie o… nożu. Przecież można go 
wykorzystać do przygotowania zdrowej sałatki, ale też jako groźną broń. Tak samo 
jest z AI – im bardziej kompleksowe będą rozwiązania, tym bardziej oddziaływać 
będą na otoczenie. Dlatego tak ważne jest ciągłe badanie wpływu sztucznej 
inteligencji na społeczeństwo, gospodarkę, prawo i inne ważne obszary. I to już 
w fazie projektowania. Zapobieganie negatywnym reakcjom powinno następować 
wcześniej, niż te reakcje nastąpią.

Sztuczna inteligencja a RODO

W maju 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO), mające istotny wpływ na rozwój sztucznej inteligencji (której 
motorem są m.in. zbiory danych). Ich przetwarzanie dostarcza ogromnych ilości 
informacji i może mieć wpływ na rozwiązania AI. Konieczne jest zastosowanie 
przepisów RODO już w fazie projektowania, przy budowie i w implementacji 
elementów AI. Już teraz eksperci zadają pytania, czy RODO nie ograniczy rewolucji 
technologicznej, i przywołują wątpliwości, związane z interpretacją obecnych 
przepisów.
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3.2. Strategia Francji. #FranceAI, czyli inwestycje 
w specjalistów oraz ekologia

Strategia sztucznej inteligencji dla Francji została opublikowana przez prezydenta 
Francji 29.03.2018 roku na evencie AI for humanity  23. Kilka dni wcześniej 
opublikowano raport France Intelligence Artificielle  24, a wprowadzenie obu 
dokumentów promowano intensywnie jako inicjatywę #FranceAI.

O przygotowanie strategii dla Francji został poproszony Cédric Villani – wybitny 
matematyk oraz członek francuskiego parlamentu. W swoim raporcie  
For a meaningful artificial intelligence. Towards a French and European strategy 
analizuje obecną sytuację Francji i opisuje szczegółowo, jakie kierunki rozwoju 
obrać, by zostać liderem w dziedzinie AI. Raport był przygotowywany przez  
6 miesięcy, a w przedsięwzięciu tym wzięło udział wielu ekspertów (począwszy  
od naukowców, poprzez administrację rządową, aż do dziennikarzy i autorów 
science fiction).

Aby osiągnąć pozycję lidera, rząd francuski do 2022 roku planuje zainwestować 
1,5 miliarda euro w rozwój sztucznej inteligencji. Z tej kwoty 700 mln przeznaczone 
będzie na badania. Inwestycje w AI mają doprowadzić do podwojenia liczby 
studentów zajmujących się tym obszarem.

Francja posiada ogromny potencjał, co już teraz dostrzegły największe firmy 
technologiczne, takie jak Facebook, Google, Samsung, DeepMind, Fujitsu i IBM. 
Decydują się na utworzenie swoich centr badawczo-innowacyjnych z obszaru 
sztucznej inteligencji właśnie nad Sekwaną. 

Strategia narodowa Francji jest mocno osadzona 
w rzeczywistości europejskiej. Skupia się głównie na 
wspieraniu rozwoju AI poprzez pozyskanie i wykształcenie 
specjalistów w tej dziedzinie. 

Ważną kwestią poruszaną w strategii jest dostęp do odpowiednich danych.  
Nie pominięto także etycznych aspektów i zagrożeń, a także budowania 
świadomości wśród twórców AI. Co ciekawe, Francja w swojej strategii skupia się 
również na wykorzystaniu AI w tworzeniu bardziej ekologicznej gospodarki.  

23 Strona ze źródłami do francuskiej strategii AI: https://www.aiforhumanity.fr/en/.
24 Link do dokumentu: https://www.aiforhumanity.fr/en/#s2.
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Raport składa się z 6 rozdziałów, które dotyczą poszczególnych obszarów 
związanych ze sztuczną inteligencją.

I. Pierwszy z nich opisuje politykę gospodarczą opartą na danych  
(zob. An Economic Policy Based on Data). Podkreśla się, że polityka w zakresie 
danych jest niezbędna dla Francji i Europy. To warunek zachowania 
suwerenności i autonomii względem liderów takich jak Chiny, USA czy Rosja. 
Kluczowa w tej kwestii jest wymiana danych. Rząd powinien promować 
udostępnianie danych i zachęcać do tego podmioty gospodarcze.

Aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz wykorzystać francuski 
i europejski ekosystem, Francja planuje skupić swoje działania na 4 kluczowych 
sektorach: 

a) opieka zdrowotna, 

b) transport, 

c) środowisko, 

d) obrona i bezpieczeństwo. 

Z punktu widzenia interesu publicznego są one kluczowe i wymagają znacznego 
zaangażowania od rządu. Ze względu na specyficzne wyzwania strategia dla 
każdego z tych sektorów musi być indywidualnie dopasowana.

II. Drugi rozdział skupia się na zwiększeniu potencjału badań nad AI  
(zob. Promoting Agile and Enabling Research/Boosting the potential 
of AI research). Tutaj za cel stawia się przede wszystkich stworzenie 
konkurencyjnych warunków pracy dla naukowców zarówno z Francji jak 
i międzynarodowego środowiska m.in. poprzez stworzenie „wolnych stref” 
(zmniejszenie formalności administracyjnych i zwiększenie płac). Aby móc 
konkurować z korporacjami, rząd planuje podwojenie pensji dla osób, które są 
na początku swojej kariery. Wspomina się również o zapewnieniu narzędzia 
w postaci superkomputera z dużą mocą obliczeniową, stworzonego dla rozwoju 
AI. Dodatkowo – strategia zwraca uwagę na istotną współpracę naukowców 
z różnych dziedzin. Należy powołać interdyscyplinarne instytuty, w ramach 
których rozwijana będzie współpraca między badaczami sztucznej inteligencji.

III. Rozdział trzeci adresuje wpływ AI na rynek pracy (zob. Assessing the Effects of 
AI on the Future of Work and the Labor Market and Experiment Adequate Policy 
Responses). Zmiana rynku pracy po wprowadzaniu rozwiązań z dziedziny AI jest 
nieunikniona. Dlatego tak ważna jest odpowiednia reakcja rządu i modelowanie 
polityki rynku pracy poprzez odpowiednie regulacje. Transformacja powinna 
przebiegać płynnie. W związku z tym, że rodzaj zmian i ich skala są na tym 
etapie jeszcze dużą niewiadomą, Francja chce zainwestować w badania 
poprzez stworzenie publicznego laboratorium transformacji pracy. 
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Laboratorium ma analizować, w jaki sposób automatyzacja wpływa na zmiany 
w poszczególnych zawodach, oraz testować i przygotowywać programy dla 
grup pracowników, które transformacji będą podlegać.

Zmiany, które spowoduje AI, wygenerują korzyści dla przemysłu, dlatego 
Francja proponuje rozpoczęcie dialogu społecznego, mającego na celu 
dyskusję nad podziałem tych korzyści. Proponowany dialog powinien 
być prowadzony nie tylko na poziomie krajowym, ale i międzynarodowym 
(szczególnie w ramach Unii Europejskiej). Rozmowy takie mogłyby się odbywać 
pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dużym impulsem dla rynku pracy w dziedzinie sztucznej inteligencji ma być 
silne wsparcie talentów na wszystkich poziomach edukacji. Programy wsparcia, 
stypendia, kursy, szkolenia oraz kierunki studiów dotyczące AI mają doprowadzić 
do potrojenia w ciągu 3 lat kadry pracowników zajmujących się tą dziedziną.

IV. Kolejny rozdział rozwija ideę sztucznej inteligencji działającej na rzecz 
bardziej ekologicznej gospodarki (zob. Artificial intelligence Working for 
a More Ecological Economy). To ważny krok, gdyż Francja zauważa powiązanie 
pomiędzy rozwojem AI a ekologią.

Na pierwszy rzut oka to powiązanie nie jest widoczne. Jednak z innych źródeł 
wiadomo, że do 2040 roku wzrośnie zapotrzebowanie na przechowywanie 
danych i przekroczone zostaną możliwości produkcyjne krzemu (dziś 
podstawowy pierwiastek w gospodarce opartej o elektronikę). Co więcej, 
szacuje się, że do 2040 roku zapotrzebowanie na energię potrzebną do obliczeń 
przekroczy jej światową produkcję. Są to zagrożenia związane z rozwojem AI, 
które mają niepodważalny związek z ekologią.

W swoim raporcie Francja podkreśla, jakie możliwości daje AI w zakresie 
ekologicznego wpływu na środowisko m.in. dzięki zrozumieniu dynamiki 
ekosystemów i optymalizacji zarządzania zasobami (w tym energii). Sztuczna 
inteligencja może pomóc zmniejszyć zużycie energii. Da się ją wykorzystać 
w ochronie środowiska naturalnego (np. użycie dronów do zalesiania lub 
mapowanie żywych gatunków za pomocą technologii rozpoznawania obrazów). 
W ramach ekologicznej gospodarki wpieranej przez AI istotny jest dostęp do 
danych. Kluczowe jest zapewnienie dostępu do otwartych zbiorów danych, 
m.in. na temat pogody, rolnictwa, transportu, zużycia energii, klimatu. 

Ważną innowacją technologiczną, będącą w obszarze zainteresowań Francji 
w sektorze półprzewodników, jest rozwój technologii neuromorficznej (w której 
wykorzystuje się odpowiednik elektrycznych neuronów symulując pracę 
ludzkiego mózgu). Francja jest w tym obszarze pionierem, zaś wdrożenie 
tej technologii pozwoli na znaczne oszczędności energii w obliczeniach 
związanych z AI.
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V. Rozdział piąty skupia się na istotnej dla Francji części etycznej AI  
(zob. What are the Ethics of AI?). Kluczowe jest zapewnienie, że rozwiązania 
stworzone przy pomocy AI będą przejrzyste oraz w zgodzie z wartościami 
i zasadami społecznymi. Ważne jest, żeby algorytmy, które wykorzystuje AI, 
były zrozumiałe i transparentne (zob. Opening the black box). AI nie może 
produkować rozwiązań, które dyskryminują mniejszości społeczne, powodują 
nierówność płci itp. Zwraca się również uwagę na konieczność audytowania 
(zarówno konkretnych rozwiązań, jak i baz danych). Konieczne jest także, 
by osoby zaangażowane w rozwój AI miały odpowiednią wiedzę dotyczącą 
obszarów etyki. W raporcie proponowane jest stworzenie komisji ds. etyki AI, 
odpowiedzialnej za debatę publiczną, która będzie zajmować się tematami 
związanymi z etyką sztucznej inteligencji. 

VI. Szósty rozdział strategii skupia się na społecznym wymiarze i zapewnieniu, 
że AI będzie wspierać inkluzję i różnorodność społeczną (zob. Inclusive and 
Diverse AI). Rozwój AI nie powinien zwiększać społecznych i ekonomicznych 
różnic, za to za jego pomocą należy dążyć do wyrównania nierówności. 
Przykładowo w ramach parytetu płci celem Francji jest, żeby do 2020 roku 
40% studentów na studiach związanych z inżynierią cyfrową stanowiły kobiety. 

Kolejną propozycją jest automatyzacja procedur administracyjnych, aby 
obywatele lepiej rozumieli zasady administracyjne i ich wpływ na ich sytuację. 

3.3 Wielka Brytania. Renomowane uczelnie  
i ulga podatkowa na R&D

Wielka Brytania opublikowała plan działania w zakresie sztucznej inteligencji 
w kwietniu 2018 roku (strategia Industrial Strategy. Artificial Intelligence Sector 
Deal). Przewagą Wielkiej Brytanii jest atut w postaci zaplecza akademickiego 
(m.in. uniwersytety w Oxfordzie, Cambrige i Leeds). Uniwersytety skupiają się 
na wykorzystaniu AI w różnych gałęziach przemysłu, m.in. wspierając opiekę 
zdrowotną, ratowanie życia czy tworzenie nowych miejsc pracy. Przykładem 
zastosowania może być przygotowana w styczniu 2018 roku przez badaczy z Leeds 
aplikacja, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na kolei. Została przetestowana 
w ramach wartego 680 tys. funtów projektu Smart Maintenance and the Rail 
Traveller Experience (SMaRTE). 

Uniwersytety brytyjskie kształcą wielu praktyków w dziedzinie sztucznej 
inteligencji. Zasilają oni rynek rozwiązaniami i tworzą rewolucyjne startupy. 
Przykładowo założyciele londyńskiej firmy DeepMind opracowali sieć neuronową, 
uczącą się grać w gry taką metodą, jaką robią to ludzie. U podstaw algorytmu, 
stworzonego przez Demisa Hassabisa i Shane’a Legga, leżały ich prace naukowe, 
które prowadzili na University College London. DeepMind został w 2014 roku 
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zakupiony za pół miliarda dolarów przez Google. To jeden z przykładów, jak solidne 
są zaplecze akademickie i ekosystem startupowy w Wielkiej Brytanii. Uniwersytety 
brytyjskie, wspierane także dotacjami rządowymi, zgłębiają praktyczne możliwości 
zastosowania sztucznej inteligencji  25.

Sama strategia Wielkiej Brytanii jest spójna, pełna konkretnych założeń popartych 
konkretnymi liczbami. Opiera się ona na 5 filarach (zob. Ideas, People, Infrastructure, 
Business environment, Places):

I. Idee/koncepcje. Głównym celem strategii jest stworzenie w Zjednoczonym 
Królestwie najbardziej innowacyjnej gospodarki świata. Umożliwić to mają 
inwestycje i zwiększenie wydatków w obszarze badań i rozwoju (ang. R&D). 
Zakładany jest wzrost wydatków do 2,4% PKB do 2027 roku. W następnych 
latach wydatki te ustalono na poziomie 3% PKB. Wprowadzono też tzw. 
Research and Development Expenditure Credit (RDEC) – ulgę podatkową, która 
zachęca przedsiębiorstwa do wydawania pieniędzy w obszarze badań i rozwoju. 
Obecnie RDEC jest na poziomie 12%. Wpływ tego czynnika na ekonomię 
Wielkiej Brytanii jest ogromny. Szacuje się, że tylko na podstawie odpisów 
podatkowych firm w latach 2015–2016 z 2,9 mld ulgi wygenerowało się 6,8 mld 
funtów dodatkowych inwestycji w badania i rozwój w innowacyjnych gałęziach 
gospodarki  26.

II. Ludzie. Wspomniany już wcześniej ekosystem edukacji sprzyja rozwojowi 
w zakresie nauki i technologii. Współpraca z uczelniami ma być zapleczem, 
które zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i pracowników 
z dziedziny AI. Nastąpi też transfer wiedzy, koniecznej do rozwoju obszarów 
z dziedziny sztucznej inteligencji, co pobudzi rozwój nowych zawodów. 
Konkretne wytyczne to wzrost liczby doktorantów oraz programów 
doktoranckich wspieranych ze środków publicznych. Na rozwój umiejętności 
wspierających AI, jak np. nauki matematyczne czy edukacja cyfrowa, 
przewidziane zostało 406 mln funtów.

III. Infrastruktura. Wsparcie infrastruktury przewidziano przede wszystkim 
w obszarze danych. Chodzi nie tylko o ulepszenie obecnej infrastruktury 
danych, ale i zwiększenie ilości i dostępności danych publicznych wysokiej 
jakości. Dane te powinny być w edytowalnych formacie, dogodnym dla 
algorytmów maszynowych. Niezmiernie ważne jest także bezpieczeństwo 
ich przechowywania oraz wymiany, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, 
zapewnienie dostępności do łączności szerokopasmowej oraz uruchomienie 
i przygotowanie infrastruktury dla technologii 5G. 

25 Źródło: https://www.computerworlduk.com/galleries/iot/top-uk-universities-working-on-ai-3664083/
26 Źródło: https://forrestbrown.co.uk/news/hmrc-r-and-d-tax-credit-statistics/
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IV. Otoczenie biznesowe. Wielka Brytania ma ambicje zostać najlepszym 
ekosystemem gospodarczym do rozpoczęcia i rozwoju biznesu opartego na AI. 
Nie tylko promuje przyjazne firmom rozwiązania podatkowe, lecz także zapewni 
wsparcie finansowe dla uniwersytetów, programów i instytucji, które chcą 
się rozwijać w obszarze sztucznej inteligencji. Ekosystem to również dostęp 
do kapitału, dlatego British Business Bank stworzył fundusz do inwestycji 
celowych z kapitałem 2,5 mld funtów (działania funduszu, wraz z sektorem 
prywatnym, umożliwią sfinansowanie przedsięwzięć na poziomie 7,5 mld funtów).

Z uwagi na to, jak ważne jest bezpieczne i etyczne wykorzystanie AI, w Wielkiej 
Brytanii powołane zostało Centrum ds. Etyki Danych (ang. Centre for Data 
Ethics and Innovation - CDEI), które ma pomóc zbudować odpowiedzialny 
i bezpieczny system AI. Jest to niezależna komórka, skupiająca osoby 
z różnych sektorów, tworząca najlepsze praktyki, wytyczne, a także praktyczne 
rekomendacje dla rządu (również w zakresie regulacyjno-prawnym).  

Znakiem zapytania w kwestii otoczenia biznesowego pozostanie jednak będące 
w toku wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które może osłabić pozycję 
Zjednoczonego Królestwa. 

V. Miejsca. Kolejny filar to lokalne podejście do polityki dotyczącej sztucznej 
inteligencji. Stworzenie krajowej strategii ma mobilizować regiony do tworzenia 
własnych, strategii AI (które wykorzystywać będą lokalne atuty). Szczególnie 
istotna jest kwestia transportu między regionami i miastami, które będą 
inkubatorami dla biznesu przyszłości. Dlatego zakłada się, że nowy fundusz 
(o nazwie Transforming Cities Fund) dostarczy 1,7 mld funtów na sfinansowanie 
projektów poprawy połączeń komunikacyjnych w regionach metropolii.

Londyn chce być „stolicą sztucznej inteligencji”

Wartym uwagi jest przykład Londynu, który opublikował swoje własne podejście 
do AI. W raporcie London: The AI Growth Capital pozycjonuje się jako globalny hub 
AI. Dzięki dostępności wykwalifikowanej kadry, finansowania oraz obecności firm 
technologicznych Londyn przyciąga coraz więcej firm zajmujących się AI. 

Londyn ma idealne warunki i planuje wykorzystać swoją przewagę rynkową. 
Od lat utrzymuje silną pozycję w ekosystemie startupów, a co za tym idzie, ma 
dobry dostęp do utalentowanych pracowników.  Miasto podkreśla w swej strategii 
różnorodność i prężnie działającą społeczność startupową oraz długookresowe 
zaangażowanie w etykę AI, rozwój i edukację, które są kluczowymi warunkami do 
rozwoju AI.
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3.4 Stany Zjednoczone. Po pierwsze – nie przeszkadzać

USA to jeden ze światowych liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. To 
właśnie tutaj swoje siedziby mają najwięksi gracze – GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft). Firmy te niewątpliwie kojarzą się z innowacjami 
technologicznymi, dostępem do danych i rozbudowaną infrastrukturą. Są inspiracją 
dla wielu startupów i tworzą masywny ekosystem, bo według danych 40% 
wszystkich światowych startupów AI rozpoczyna działalność właśnie w USA  27. 

Ekosystem USA to także silne regiony badawcze (San Francisco Bay Area, Nowy 
Jork, Boston) oraz jednostki akademickie na najwyższym poziomie (m.in. MIT, 
Stanford). Wykwalifikowana kadra to około 850 tys. specjalistów z dziedziny 
sztucznej inteligencji  28. Badania i inwestycje w AI wspierane są przez odpowiedni 
system finansowania.

Strategia USA w dziedzinie sztucznej inteligencji zdaje się być skuteczna, a jest 
to tym ciekawsze, że właściwie jednolitej strategii… nie ma. Na poziomie planu 
politycznego opiera się ona na kilku dokumentach:

 ▬ W październiku 2016 roku Urząd Wykonawczy Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych (ang. Executive Office of the President) wydał raport Preparing 
for the Future of Artificial Intelligence, opisujący działania, które rząd 
powinien podjąć w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych i społecznych 
związanych z AI. 

 ▬ Równolegle z pierwszym dokumentem powstał osobny plan, obejmujący  
tylko kwestie związane z R&D oraz zapewnieniem wykwalifikowanej kadry 
(National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan).  
Plan został wydany przez Networking and Information Technology Research 
and Development Subcommittee (NITRD).

 ▬ Dwa miesiące później Biały Dom wydał raport Sztuczna inteligencja, 
automatyzacja i ekonomia (Artificial Intelligence, Automation, and the Economy), 
który analizuje wpływ AI na gospodarkę ze szczególnym naciskiem na zmiany 
na rynku pracy.

Powyżej opisane dokumenty zostały wydane przez administrację prezydenta 
Obamy. W maju 2018 roku, podczas kadencji Donalda Trumpa, wydano dokument 
Summary of the 2018 White House summit on Artificial Intelligence for American 
Industry. W dokumencie tym potwierdzono wszystkie wcześniejsze priorytety 
dotyczące sztucznej inteligencji. Po raz pierwszy w historii wydatki na R&D oraz 
systemy autonomiczne i bezzałogowe znalazły się też na liście federalnych 
priorytetów administracyjnych.

27 Źródło: https://asgard.vc/wp-content/uploads/2018/05/Artificial-Intelligence-Strategy-for-Europe-2018.pdf
28 Ibidem
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Polityka rządu federalnego w kwestii AI

Rząd federalny skupia się przede wszystkim na tym, by nie blokować 
rozwoju przedsiębiorstw związanych z AI oraz nie kreować dodatkowych 
kosztów niepotrzebnymi regulacjami prawnymi. Jednocześnie ma na uwadze 
bezpieczeństwo oraz uczciwość rynkową. Wyzwania regulacyjne zauważa m.in. 
w przypadku automatycznie sterowanych pojazdów (automated vehicles – AVs, such 
as self-driving cars), które ograniczają błędy kierowców i zwiększają mobilność. 
Konieczne jest jednak zagwarantowanie, aby tego typu technologie były właściwie 
przetestowane. Chodzi zatem o przygotowanie regulacji prawnych, które stworzą 
minimalne ramy do zapewnienia bezpiecznych rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji, jednak nie ograniczą ich innowacyjności.

W wielu dziedzinach widać na przykład przygotowania do ułatwienia dostępu do 
danych. Już w 2009 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities 
and Exchange Commission) zobowiązała wszystkie publiczne spółki do publikacji 
swoich sprawozdań finansowych w formacie XBRL. Ujednolicenie formatu umożliwi 
maszynom korzystanie z danych zawartych w sprawozdaniach.

USA widzą rolę polityki publicznej w zapewnieniu edukacji i szkoleń oraz odpowiedniej 
transformacji pracowników, co jest konieczne do rozwinięcia stosownych umiejętności, 
a w razie potrzeby przebranżowienia pracowników. Zwłaszcza że – jak wynika z analiz 
– negatywne społecznie zmiany wywołane przez automatyzację mogą dotknąć osoby 
o niskim wykształceniu. Dlatego tak wielką rolę przypisuje się edukacji. 

Rynek pracy to nie jedyne wyzwanie. Jest nim także zbudowanie rozwiązań, które 
będą funkcjonować nie tylko w przewidywalnym „laboratoryjnym” środowisku, ale 
również w codziennym życiu, pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń. Rozwiązania AI 
powinny być możliwe do skontrolowania (ang. governable), przejrzyste i zrozumiałe, 
by móc efektywnie współpracować z człowiekiem. Zwraca się również uwagę 
na etyczny wymiar dla praktyków, studentów, badaczy i osób decyzyjnych, 
odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję. 

Etyczny dron, czyli AI na wojnie

Pomimo że USA skrupulatnie podchodzą do kwestii etyki, umieściły w swej 
strategii priorytety, które uważane są za etycznie kontrowersyjne. 

Rząd amerykański za cel stawia sobie na przykład rozwój AI w systemach 
uzbrojenia. Toczy się międzynarodowa dyskusja o potencjale broni sterowanej 
sztuczną inteligencją. Z jednej strony systemy autonomiczne pozwalają na większą 
precyzję i bezpieczniejsze, bardziej „humanitarne” przeprowadzanie operacji 
zbrojnych. Z drugiej jednak – brak czynnika ludzkiego w sprawowaniu kontroli nad 
armią wzbudza obawy natury prawnej i etycznej. 
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3.5 Chiny. Przyczajony tygrys w krainie AI

Plan Chin zakłada, że do 2030 roku zostaną światowym 
liderem AI, a chiński biznes oparty o sztuczną inteligencję 
wart będzie 150 mld dolarów.

Już teraz w regionie Azji działają międzynarodowi gracze, tacy jak Baidu, Alibaba, 
Tencent czy Xiaomi (w skrócie BATX) – znane przedsiębiorstwa wywodzące się 
z Chin. Firmy te posiadają własne ogromne zaplecze badawcze i wdrażają prężnie 
sztuczną inteligencję w swoich usługach. 

Skupienie uwagi Państwa Środka na AI zaczyna się od głośnego planu Made in  
China 2025. Został on opublikowany w 2015 roku i zakłada, że Chiny zostaną 
globalnym liderem technologicznym. Inspiracją do stworzenia planu była niemiecka 
strategia Przemysł 4.0. Sztuczna inteligencja już wtedy była jednym z 10 wymienionych 
strategicznych sektorów/obszarów rozwoju (pozostałe to m.in. nowe technologie 
informacyjne, wyposażenie lotnicze, nowoczesne statki, oszczędzanie energii, 
maszyny rolnicze, nowe materiały, urządzenia medyczne). 

Chiny chcą przestać kopiować rozwiązania technologiczne 
i zacząć je tworzyć w oparciu o własne innowacje. 

Dlatego będą produkować wysokiej jakości towary i usługi, posługując się 
własnymi technologiami. W tym celu rząd centralny w Pekinie planuje m.in. 
stworzenie 40 narodowych i 48 regionalnych centrów innowacji (na poziomie 
prowincji). Plan ten wzbudza zaniepokojenie m.in. UE oraz USA i jest uważany 
za kontrowersyjny  29. Istnieją obawy, że będzie dyskryminował lub wykluczał 
producentów spoza Chin. 

Strategia szczegółowa dotycząca AI została ogłoszona 20 lipca 2017 roku w Planie 
rozwoju sztucznej inteligencji nowej generacji (ang. Next Generation Artificial 
Intelligence Development Plan) opublikowanym przez Radę Państwową (ang. The 
State Council of China). Z lektury dokumentu wynika m.in., że Chiny zauważają 
dziś przepaść między sobą a krajami, które przodują w dziedzinie AI, jeśli chodzi 
o poziom zaawansowania prac nad sztuczną inteligencją. Zdaniem samych 
Chińczyków brakuje im przede wszystkim zaplecza badawczego, odpowiedniego 
ekosystemu, przepisów i standardów, które np. istnieją w UE.

A zatem cel – objęcie roli światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji  
– realizowany jest w 3 etapach.

29 Źródło: https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade
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Etap I: 2017–2020 

Celem jest wyrównanie poziomów technologicznych. Do 2020 roku Chiny chcą 
dogonić pionierów AI, takich jak np. USA. Szacują, że ich rynek osiągnie wtedy 
wartość 23 mld dolarów. W tym celu planują: 

 ▬ stworzyć odpowiednie środowisko rozwoju, 

 ▬ przy wsparciu ekspertów wysokiego szczebla stworzyć odpowiednie przepisy,

 ▬ przygotować normy etyczne w wybranych obszarach AI.

Warto również wspomnieć o trzyletnim planie, wspomagającym rozwój sztucznej 
inteligencji w przemyśle (ang. Three-Year Action Plan to Promote the Development of 
New-Generation Artificial Intelligence Industry). Plan ten skupia się na integracji AI 
i przemysłu w czterech obszarach:

1) rozwój „inteligentnych produktów”: inteligentne pojazdy, roboty, systemy 
identyfikacji; 

2) rozwój systemów wsparcia AI takich jak sieci neuronowe, inteligentne czujniki; 

3) wspieranie/promowanie inteligentnej produkcji;

4) poprawa środowiska rozwoju AI, m.in. poprzez inwestycje w szkolenia czy 
cyberbezpieczeństwo.

Etap II: 2020–2025

Drugi etap ma w 2025 roku doprowadzić Chiny do specjalizacji i pozycji lidera 
w wybranych dziedzinach sztucznej inteligencji. 

Te dziedziny to przede wszystkim medycyna, rolnictwo, obrona narodowa oraz 
inteligentne miasta. Szacowana wartość rynku AI w Chinach osiągnie wtedy ok. 
60 mld dolarów. Kolejnym krokiem na tym etapie ma być stworzenie odpowiednich 
przepisów i regulacji, norm etycznych. W związku z tym zaplanowano uchwalenie 
szeregu ustaw, które pozwolą kontrolować AI i ograniczyć ewentualne ryzyka z nią 
związane oraz zapewnią ocenę bezpieczeństwa i zarządzanie systemem.

Do 2025 roku Chiny chcą dokonać przełomu w badaniach nad sztuczną inteligencją 
i stać się głównym ośrodkiem AI na świecie oraz pracować nad własnymi 
odkryciami w tej dziedzinie, pilnie strzegąc praw patentowych. Do tego czasu 
sztuczna inteligencja ma być motorem napędzającym rozwój gospodarczy oraz 
społeczny Chin. To właśnie klucz do powstania inteligentnych miast, fabryk czy 
inteligentnej służby zdrowia. 
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Etap III: 2025–2030

Celem etapu trzeciego, zaplanowanego do 2030 roku, jest objęcie przez Chiny 
stanowiska światowego lidera AI. To właśnie zaawansowane badania i wdrożenia 
w biznesie oraz społeczeństwie mają wynieść Chiny na pozycję numer jeden.

W ramach obszaru ogólnego AI (ang. Artificial General Intelligence – AGI), 
obejmującego m.in. roboty równie inteligentne jak człowiek, zakłada się, że 
odkrycia osiągną taki poziom, aby roboty mogły wykonywać dowolne zadania 
intelektualne, którymi zajmował się do tej pory człowiek. 

Chiny planują też wdrożyć innowacje w obszarze pojazdów autonomicznych, 
inteligencji hybrydowej oraz inteligencji zbiorowej (tzw. chmary robotów). 
Zastosowania AI powinny leżeć u podstaw produkcji, obronności oraz rozwoju 
społeczeństwa. Chiński rynek AI powinien osiągnąć wartość 1 biliona juanów 
(blisko 150 miliardów dolarów) i wytworzyć ok. 10 bilionów juanów (blisko 1,5 biliona 
dolarów) w sektorach z nim powiązanych.

Strategia Chin zakłada stworzenie odpowiedniego ekosystemu, a także zaplecza 
badawczego. Jest jednak jeden obszar, w którym rzeczywiście Chiny mogą już 
wkrótce okazać się pionierem nie do pobicia. Chodzi o dostęp do ogromnej ilości 
danych. Szacuje się, że Chiny wytwarzają ok. 13% wszystkich światowych danych, 
a do 2020 roku wartość ta ma wzrosnąć do 20–25%  30. Ułatwieniem w procesie 
zbierania danych jest brak tak restrykcyjnych przepisów i rozbudowanego 
ekosystemu prawnego, jak ma to miejsce w innych krajach (np. w Unii Europejskiej,  
gdzie pewne sposoby pozyskiwania danych mogłyby zostać uznane za naruszenie 
prywatności lub ochrony danych osobowych w związku z RODO). Już teraz 
w ramach zwiększenia kontroli nad społeczeństwem i nadzoru publicznego 
używa się technologii rozpoznawania twarzy. Etyka tego rozwiązania może być 
kontrowersyjna.

W celu ustanowienia norm etycznych dla rozwoju AI w Chinach powołano Komisję 
do spraw Etyki.  Komisja badać będzie takie kwestie jak prywatność danych, dane 
w medycynie, autonomiczne pojazdy oraz AI w opiece nad osobami starszymi.  
Na szefa Komisji wybrano Chena Xiaopinga – twórcę realistycznego robota-kobiety 
Jia Jia  31.

30 Źródło: https://group.axa.com/en/spotlight/story/china-the-powerhouse-of-ai
31 Źródło: https://www.scmp.com/news/china/science/article/2181573/chinas-top-ai-scientist-drives-development-

ethical-guidelines.
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Najbliższe wyzwania prawne 
związane z funkcjonowaniem  
i rozwojem sztucznej 
inteligencji

Regulować  
czy nie regulować:  
oto jest pytanie! 

CZĘŚĆ 
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Pojawienie się sztucznej inteligencji w obrocie powszechnym, podobnie jak  
inne nowe zajwiska społeczne i technologiczne, wywołało żywą dyskusję nad 
potrzebą odrębnego uregulowania prawnego tego obszaru. Albo przynajmniej  
– dostosowania istniejących przepisów do nowej rzeczywistości.

Nie będziemy usiłować odpowiedzieć na pytanie, czy regulować sztuczną 
inteligencję, czy nie. Uznajemy je za zbyt teoretyczne i mało praktyczne. 
Spróbujemy jednak zarysować poniżej te obszary prawa, które najszybciej  
będą musiały zmierzyć się ze sztuczną inteligencją.

Powyżej pokusiliśmy się o przyjęcie pewnej definicji sztucznej inteligencji.  
Na potrzeby części prawnej tego raportu jeszcze uprościmy zakres  
omawianego pojęcia. 

Dla potrzeb rozważań prawniczych sztuczna inteligencja to: 

 ▬ algorytmy matematyczne zawarte w oprogramowaniu;

 ▬ dane przetwarzane przez te algorytmy.

Dla analizy prawnej omawianego zjawiska należy dodać jeszcze część podmiotową:

 ▬ twórcy/„właściciele” algorytmów,

 ▬ posiadacze/dysponenci danych,

 ▬ użytkownicy sztucznej inteligencji.

4.1 Prawa autorskie – kto ma prawo do AI i prawo  
do tego, co AI wytworzy?

Kluczowe pytania, związane z rozwojem sztucznej inteligencji, są następujące:  
kto ma do niej prawo i kto ma prawo do jej wytworów  32.

Obecnie nie ma wątpliwości, że prawa autorskie do utworów przysługują ich 
twórcom (ewentualnie ich pracodawcom, w wyraźnie opisanych przypadkach  33). 
Prawa do algorytmów sztucznej inteligencji pierwotnie nabywają więc ich twórcy. 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim programy komputerowe 
są dziełami i podlegają ochronie prawnoautorskiej tak jak utwory literackie  34. 
Takiej ochronie podlegają też algorytmy sztucznej inteligencji. Prawa te mogą być 
następnie zbywane lub udzielane na zasadzie licencji, tak jak prawa do każdego 
programu komputerowego.

32 Ogólne rozważania na temat praw własności intelektualnej i sztucznej inteligencji można znaleźć w raporcie  
WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Inteligence: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

33 Art. 12 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2018.1191 z 2018.06.21  
(Prawo autorskie)

34 Art. 1 Prawa autorskiego, zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.
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Odmiennym zagadnieniem, obecnie nieuregulowanym ani w Polsce, ani na 
poziomie europejskim, jest zagadnienie własności prawnoautorskiej do utworów 
stworzonych przez sztuczną inteligencję. Pytanie sprowadza się do tego, kto 
będzie pierwotnym właścicielem dzieła (utworu muzycznego, plastycznego, 
literackiego, programu komputerowego, analizy itd.) stworzonego przez sztuczną 
inteligencję bez udziału człowieka.

Dla przykładu można wskazać na algorytmy tworzące muzykę. W 2019 roku 
wytwórnia Warner Music Group zawarła umowę fonograficzną (a w zasadzie 
wydawniczo-dystrybucyjną) z firmą Endel  35. Algorytm tej ostatniej ma stworzyć  
dla Warner Music Group 20 albumów z muzyką. 

W związku z tym, że nie da się ustalić autora nowopowstałych 
utworów, w miejsce autorów wpisano nazwiska 
poszczególnych inżynierów pracujących nad samym 
algorytmem. 

Jest to jednak tylko wybieg prawny, potrzebny do zapewnienia możliwości obrotu 
prawami do utworów muzycznych. Bo – jak przyznają wskazani – muzykę będzie 
tworzyć algorytm.

Najczęściej rozważanych jest pięć teoretycznych koncepcji prawnych. Prawo do 
utworu stworzonego przez sztuczną inteligencję będzie przysługiwało: 

a) właścicielowi sztucznej inteligencji, 

b) użytkownikowi sztucznej inteligencji (zwykle podmiotowi zasilającemu 
sztuczną inteligencję w dane konieczne do jej działania), 

c) obu ww. podmiotom (jak współautorom), 

d) samej sztucznej inteligencji (chwilowo brak podmiotowości tej ostatniej), 

e) nikomu.

Obecne prawodawstwo nie rozwiązuje powyższego dylematu. W większości 
jurysdykcji, w tym w Polsce, za twórców uznaje się osoby fizyczne (osoby 
posiadające nazwisko)  36. Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w prawie 
angielskim  37, gdzie już od 1988 roku autorstwo utworów wygenerowanych przez 
komputer przysługuje osobie, która poczyniła nakłady (inwestycje) konieczne 
dla powstania utworu. Jest to rozwiązanie zbliżone do prawa ochronnego sui 
generis dla baz danych przewidzianego w dyrektywie bazodanowej  38 i  jej lokalnych 
implementacjach  39 – producentem bazy danych (analogia do twórcy) jest podmiot 
ponoszący ryzyko nakładu inwestycyjnego.

35 Źródło: https://www.rollingstone.com/music/music-news/warner-music-group-endel-algorithm-record-deal-811327/   
36 Rozdział 2 Prawa autorskiego – autorem jest osoba
37 Art. (Section) 9 Copyright Act UK: In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-

generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work 
are undertaken.

38 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, art. 7
39 Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U.2001.128.1402 z 2001.11.09, art. 2
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Rozstrzygnięcie opisanego problemu, jak się wydaje, powinno nastąpić szybko  
i – przynajmniej w ramach Unii Europejskiej – w sposób zharmonizowany. 
Niepewność prawna w zakresie praw do utworów wygenerowanych przez sztuczną 
inteligencję może skutkować przenoszeniem się inwestycji związanych ze sztuczną 
inteligencją do jurysdykcji, które uregulują ten obszar jako pierwsze.  
Wydaje się, że rozwiązanie brytyjskie jest najprostsze i może zachęcić inwestorów 
planujących inwestycje w sztuczną inteligencję  40. 

4.2 Własność i dostęp do danych

W uproszczeniu, sztuczna inteligencja to samodoskonalące się algorytmy oraz 
analizowane przez nie dane. Kto ma dane lub dostęp do nich, może zyskać ogromną 
przewagę konkurencyjną w sektorach produkujących rozwiązania oparte na 
sztucznej inteligencji i korzystających z nich.

Obecnie dane, w tym bazy danych, mogą być chronione w oparciu o trzy zasadnicze 
rozwiązania prawne:

 ▬ prawo autorskie, 

 ▬ prawo sui generis do baz danych  41, 

 ▬ tajemnicę handlową  42. 

Brak jest natomiast odrębnego reżimu prawnego sui generis przyznającego 
prawo do danych jako takich. Trwa natomiast dyskusja co do potrzeby i kształtu 
przygotowania takiego reżimu  43.

Ochrona prawnoautorska

Ochrona prawnoautorska dla baz danych możliwa jest tylko w przypadku, w którym 
baza danych (zbiór danych) ma cechy twórcze, oryginalne, oraz jest wyrażona 
w skonkretyzowanej (utrwalonej) formie. Wydaje się, że większość „gołych” danych 
składających się na bazy danych i Big Data (statystyki, wartości, kursy, numery 
identyfikacyjne, koordynaty, nazwy itd.) nie będzie pozwalała na objęcie ich 
ochroną prawnoautorską z uwagi na brak powyższych cech.   

Nie jest również jasne, czy utrzymywane w rozwiązaniach chmurowych 
i dynamicznie zmieniające się zbiory danych spełniałyby wymóg utrwalenia.

40 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html;  
https://edition.cnn.com/style/article/ai-art-who-should-get-credit-conversation/index.html

41 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.
42 Articles prepared within the LeMO Project (www.lemo-h2020.eu), Big Data & Issues & Opportunities: Intellectual 

Property Rights, https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-and-opportunities-ip-
rights)

43 White Paper – Data ownership in the context of the European data economy: proposal for a new right 
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/data-ownership-in-the-context-of-the-european-data-
economy).
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Zaletą tego typu ochrony byłby zapewne brak konieczności rejestracji prawa 
ochronnego oraz wyłączny charakter.

Obecnie na poziomie unijnym trwają prace nad dostosowaniem regulacji 
prawnoautorskich do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego  44, zakładające m.in. 
łatwiejszy dostęp do wielkich zbiorów danych na potrzeby analiz i badań naukowych.   

Bazy danych – ochrona sui generis

Przewidziana dyrektywą bazodanową i jej lokalnymi implementacjami 
w poszczególnych krajach UE ochrona baz danych uzupełnia prawnoautorską 
ochronę danych. 

Jej podstawowym założeniem i warunkiem koniecznym jej przyznania jest 
poczynienie znacznych nakładów na stworzenie bazy danych. Nasuwa się pytanie, 
czy automatyczne generowanie danych lub zasilanie danymi baz danych przez 
programy komputerowe spełniałoby ww. wymóg. Jest to kwestia ocenna, z którą 
zmierzyć się będą musiały sądy. Istnieje obawa, że takie automatyczne tworzenie 
baz danych nie będzie spełniało wymogu poczynienia znacznego nakładu 
inwestycyjnego na pozyskanie i uporządkowanie danych. Sądy mogą przyjąć jednak 
odmienną linię orzeczniczą. Ochronę taką przyznał np. niemiecki sąd  45 w sprawie 
Autobahnmaut, w której uznał, że dane o korzystaniu z autostrady, zbierane 
automatycznie przez systemy informatyczne należące do operatora autostrady, 
powinny zostać objęte ochroną sui generis.

Ochrona sui generis baz danych nie chroni jednak poszczególnych danych 
wchodzących w skład baz danych ani nie przyznaje ich posiadaczom żadnych praw 
w tym zakresie. Jest również ograniczona w czasie do 15 lat, choć w dobie szybko 
zmieniającego się świata ten okres wydaje się być wystarczający.

Tajemnica handlowa/ przedsiębiorstwa

Dane mające wymierną wartość ekonomiczną, które nie są powszechnie dostępne, 
mogą być chronione przepisami o tajemnicy handlowej  46. Aby dane mogły być 
objęte ochroną zapewnianą tajemnicy przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione 
następujące warunki: 

1) dane muszą mieć wartość gospodarczą; 

2) dane nie mogą być powszechnie znane osobom zwykle zajmujących się danym 
rodzajem informacji albo nie być łatwo dostępne dla takich osób; 

44 Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single 
Market – COM (2016) 593 final

45 BGH, 25 March 2010, I ZR 47/08
46 Dyrektywa (EU) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic 

przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem [2016] OJ L 157/1; Ustawa 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419 z 2018.02.26.
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3) uprawniony podjął, dochowując należytej staranności, działania w celu utrzymania 
tych danych w poufności (szyfrowanie danych, ograniczanie i monitorowanie 
dostępu, zawieranie umów o zachowaniu danych w poufności itd.).

Ten rodzaj ochrony może być skutecznie wykorzystywany szczególnie przez 
podmioty dysponujące danymi wrażliwymi, które i tak muszą być specjalnie 
chronione na podstawie przepisów szczególnych, np. danymi bankowymi, 
ubezpieczeniowymi, medycznymi, telekomunikacyjnymi. 

Dostęp do danych

Dostęp do danych pozwalających na uczenie się i rozwijanie sztucznej inteligencji 
jest kluczowy dla rozwoju tego sektora gospodarki. Państwo zbiera, przechowuje 
i przetwarza ogromne ilości danych. Wartym namysłu jest wypracowanie 
mechanizmów prawnych, zapewniających bezpieczny – ale bezpłatny (albo bardzo 
tani) – dostęp do tych zbiorów dla przedsiębiorców budujących rozwiązania oparte 
na sztucznej inteligencji.

Na poziomie Unii Europejskiej koncepcja otwartych danych – danych sektora 
publicznego udostępnionych do dalszego przetwarzania  47 – pojawiła się pierwszy 
raz w dyrektywie (UE) 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego (Public Sector Information Directive 
– Dyrektywa PSI). Pierwotnie istotą tej regulacji było zapewnienie sprawiedliwego 
i równego dostępu do danych publicznych, a nie zwiększenie dostępu do takich 
danych. Dopiero w 2013 roku zmieniono podejście i zaktualizowano dyrektywę 
w taki sposób, aby zaczęła wymuszać na podmiotach publicznych udostępnianie 
posiadanych przez nie danych – tam, gdzie jest to możliwe i nie jest zabronione 
przez inne przepisy prawa  48.

Dopiero zadowalająca pewność prawna w obszarze wymiany 
danych zachęci firmy pracujące nad rozwiązaniami opartymi 
na sztucznej inteligencji do tworzenia ich lub rozwijania  
na polskim rynku.        

W Polsce omawiana regulacja unijna została transponowana do krajowego 
systemu prawnego Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego  49. Warto jednak rozważyć wypracowanie 
dodatkowych mechanizmów, pozwalających na ułatwienie dostępu do danych 
zbieranych nie tylko przez podmioty publiczne. Unia Europejska podejmuje takie 
kroki (np. w zakresie transportu przyjęto szereg regulacji dotyczących wymiany 
danych, które mają umożliwić realne, bezpieczne i efektywne tworzenie wspólnych 
systemów nawigowania i zarządzania transportem autonomicznym  50). 

47 Komisja Europejska, Open Data, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data
48 Artykuł 3 Dyrektywy PSI – zasada ogólna
49 Dz.U.2018.1243 z 2018.06.27
50 Big Data & Issues & Opportunities: Data Sharing Obligations: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/

big-data-and-issues-and-opportunities-data-sharing-obligations
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Istotne dla dzielenia się danymi jest także jednoznaczne określenie ich charakteru 
przez organy nadzoru. Dla przykładu banki w Polsce, które chciałyby wspólnie 
stworzyć ekosystem rozwiązań FinTech opartych na sztucznej inteligencji, powinny 
mieć bardzo jasne wytyczne organów nadzoru (KNF, UODO) co do oczekiwanego, 
a jednocześnie z prawnego punktu widzenia bezpiecznego zakresu anonimizacji 
danych, prawnych skutków ich szyfrowania itp. Podobnie organy takie jak Prezes 
UOKiK powinny jasno wypowiedzieć się co do interpretacji prawa konkurencji 
w zakresie podmiotów o pozycji dominującej w danym sektorze, a opierających 
swoją działalność na zbieraniu wielkich ilości danych. 

Zapewnienie technicznie łatwego dostępu do wielkich zbiorów danych wydaje 
się kluczowe dla rozwoju sektora nowych technologii sztucznej inteligencji. 
Przygotowując strategię rozwoju tego rynku, Polska powinna położyć szczególny 
nacisk na aspekt danych – zarówno ich bezpieczeństwa omówionego poniżej, jak 
i dostępu.

4.3  Ochrona prywatności

Powyżej omówiliśmy, jak istotny dla rozwoju sztucznej inteligencji jest dostęp do 
danych. Postulując wypracowanie mechanizmów prawnych i technologicznych 
ułatwiających dostęp do wielkich danych, należy pamiętać o bezpieczeństwie 
i prywatności podmiotów, których te dane mogą dotyczyć. 

Z przenoszeniem coraz to nowych sfer życia do wirtualnego świata związane jest 
przedefiniowanie istoty prawa do prywatności i wzrost jego znaczenia.

Obecnie prawo do prywatności staje się kluczowym  
z praw człowieka, a ochrona prywatności i danych  
osobowych znaczącym elementem systemów prawnych. 

Na poziomie europejskim ramy prawne dla ochrony prywatności i danych 
osobowych wyznaczają przede wszystkim Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, dyrektywa 
ePrivacy  51, RODO  52 oraz przepisy lokalne.

W konsekwencji jednym z podstawowych wymogów dla rozwiązań biznesowych jest 
dziś zapewnienie zgodności z zasadami ochrony danych i prywatności. Prawo do 
prywatności nie jest jednak prawem bezwzględnym i należy je wyważyć względem 
innych praw podstawowych, tj. prawa do wolności wypowiedzi i informacji czy 
wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

51 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej). Trwają prace nad rozporządzeniem ePrivacy, które zastąpi wskazaną dyrektywę.

52 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Stosowanie sztucznej inteligencji wymaga przetwarzania danych, ale nie wszystkie 
dane stanowią dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające 
na zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności identyfikatory internetowe  
(tj. Cookie ID, User ID, adres IP), dane o lokalizacji, czynniki określające ekonomiczną, 
kulturową czy społeczną tożsamość osoby  53. Szeroka definicja danych osobowych 
w Europie ulega dalszemu rozszerzaniu pod wpływem orzecznictwa sądów 
i działalności organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Aby pozbawić dane osobowego charakteru – na potrzeby zasilenia nimi 
rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – nie wystarczy usunięcie danych 
pozwalających na identyfikację osób, jeżeli organizacja dalej będzie miała dostęp 
do przechowywanych osobno dodatkowych danych umożliwiających identyfikację 
tych osób (pseudonimizacja).

Dane nieosobowe to dane zanonimizowane,  
które nie pozwalają na identyfikację osoby. 

W celu zapewnienia swobody przepływu/lokalizacji danych nieosobowych 
(w odniesieniu do danych elektronicznych przetwarzanych jako usługa na rzecz 
użytkowników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii) na podstawie 
unijnego rozporządzenia  54 wprowadzono zakaz nakładania wymogów dotyczących 
lokalizacji danych (chyba że są one uzasadnione względami bezpieczeństwa 
publicznego).

RODO wskazuje szereg zasad, zgodnie z którymi dane osobowe powinny być 
przetwarzane  55. W kontekście rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji 
wyzwaniem może okazać się zapewnienie zgodności z niektórymi z nich.

Kluczowa dla zapewnienia zgody z zasadami przetwarzania danych jest 
transparentność  56. Aby zapewnić ochronę prywatności i umożliwić osobom 
podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich prywatności, osoby te 
muszą mieć dostęp do informacji o przetwarzaniu ich danych. RODO reguluje 
szczegółowo, które informacje należy przekazać. 

W przypadku stosowania rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym  
– wykorzystania sztucznej inteligencji skutkującego efektem „czarnej skrzynki”  
albo przetwarzania prowadzonego w celu badania i rozwoju – problematyczne  
może okazać się przewidzenie ostatecznego rezultatu przetwarzania albo 
wyjaśnienie zasad, w oparciu o które algorytm podjął decyzję  57. 

53 Art. 4 RODO
54 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram 

swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
55 Art. 5 RODO
56 Hambach Declaration on Artificial Intelligence, https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_

hambacher_erklaerung.pdf
57 W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje wobec osoby skutki 

prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, administrator zobowiązany jest przekazać istotne informacje 
o zasadach podejmowania tych decyzji, znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla 
osoby, której dane są przetwarzane.
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Dodatkowo szczegółowe, analityczne opisy procesu przetwarzania, niezrozumiałe 
dla osób, których dane dotyczą, będą sprzeczne z zasadą przejrzystości. Z tego 
powodu ICO (brytyjski urząd ochrony danych) w wytycznych poświęconych ochronie 
danych osobowych i sztucznej inteligencji  58 zaleca poszukiwanie i stosowanie 
nowych metod dopełnienia obowiązku informacyjnego, tj. za pomocą wizualizacji, 
nagrań.

W kontekście przekazywania obowiązku informacyjnego i automatycznego 
podejmowania decyzji warto wskazać na najnowsze zmiany w prawie bankowym  59, 
które umożliwiają podjęcie decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu – w tym profilowaniu – danych osobowych w celu oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Warunkiem możliwości stosowania 
automatycznego podejmowania decyzji w celu oceny zdolności kredytowej jest 
zapewnienie osobie prawa do otrzymania wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, 
uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia 
własnego stanowiska. Dodatkowo decyzje te mogą być podejmowane jedynie 
w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj kredytu. Przepisy zawierają 
przykładowy katalog danych, w oparciu o które decyzje mogą być podejmowane. 

Wykorzystywane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji muszą umożliwiać 
realizację praw osób, które są przyznane na podstawie RODO, w szczególności:

 ▬ prawa dostępu do danych; 

 ▬ prawa do żądania usunięcia danych; 

 ▬ prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, wywołującej wobec osoby skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nią wpływającej.

RODO nakłada wymóg uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz 
zapewnienia domyślnej ochrony danych (data protection by design and by default). 
W celu zgodności z tymi zasadami należy uwzględnić kwestię ochrony danych na 
każdym etapie:

 ▬ projektowania rozwiązania;

 ▬ wdrażania oraz jego stosowania; 

 ▬ pobierania danych: domyślnie od użytkowników powinny być zbierane 
wyłącznie dane niezbędne dla określonego celu przetwarzania; 

 ▬ wdrażania środków technicznych i organizacyjnych chroniących dane. 

Jako przykładowy środek RODO wskazuje pseudonimizację danych.

58 ICO, Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection, https://ico.org.uk/media/for-organisations/
documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf

59 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wchodzącą w życie 4 maja 2019 r.
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Stosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wiąże się z ryzykiem 
dążenia do przerabiania jak największej ilości danych i ich zbierania „na zapas”. 
Takie przetwarzanie będzie niezgodne z zasadą minimalizacji danych, ograniczenia 
celu oraz ograniczenia przechowywania. Jednak odejście od nastawienia „im 
więcej danych tym lepiej”, sprawne procedury zarządzania danymi oraz ustalenie 
retencji danych są w stanie zapewnić zgodność ze wskazanymi zasadami podczas 
korzystania ze sztucznej inteligencji.

Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych jest wymagane przez RODO, 
jeżeli ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzanie może 
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
W wielu przypadkach już przed rozpoczęciem przetwarzania danych przy użyciu 
sztucznej inteligencji konieczne będzie przeprowadzenie oceny skutków. Jest to 
wymóg RODO, ale przeprowadzenie oceny na etapach projektowania, wdrażania 
oraz korzystania ze sztucznej inteligencji wzmocni także realizację zasady data 
protection by design and by default. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
wskazał w wykazie rodzajów operacji wymagających oceny skutków  60 prowadzenie 
oceny zdolności kredytowej przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji i żądanie 
ujawnienia danych niemających bezpośredniego związku z oceną zdolności kredytowej.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą nieść ze sobą ryzyko 
dyskryminacji. Z tego względu szczególnie istotne jest zapewnienie różnorodności 
danych wykorzystywanych do trenowania rozwiązań oraz monitorowanie efektów 
działania algorytmu. Dodatkowe mechanizmy możliwe do wdrożenia w celu 
uniknięcia m.in. efektu dyskryminacyjnego są opisane w wytycznych Ethics 
guidelines for trustworthy AI  61, tj. przeprowadzenie procedur Algorithmic Impact 
Assessment i Trustworthy AI assessment (przed oraz w trakcie opracowywania, 
wdrażania i użytkowania algorytmu).

W powszechnym przekazie RODO bywa wymieniane jako bariera dla rozwoju 
sztucznej inteligencji. Warto je jednak postrzegać jako wspólny standard 
zarządzania danymi osobowymi, który ma szansę pozytywnie wpłynąć na 
ujednolicenie prawa i praktyk organów władzy, a tym samym w perspektywie 
ułatwić firmom korzystanie ze sztucznej inteligencji.

W obliczu wyzwań, które stawia ochrona prywatności w kontekście sztucznej 
inteligencji, i dla budowania wspólnego standardu ochrony danych bardzo istotne 
znaczenie mają wytyczne organów ochrony danych osobowych oraz innych 
instytucji. Miejmy nadzieję, że coraz więcej organów ochrony danych zdecyduje się 
zabrać głos w tej dyskusji. 

60 Prezes UODO, Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków, http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/
61 Ethics guidelines for trustworthy AI, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-

trustworthy-ai
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4.4  Cyberbezpieczeństwo

Jak już zaznaczono w pierwszej części raportu, często podkreślaną cechą 
sztucznej inteligencji jest podejmowanie decyzji – m.in. na podstawie decyzji 
już podjętych i analizy zebranych danych. Jednakże im bardziej samodzielne 
i odpowiedzialne zadania będą powierzane sztucznej inteligencji, tym istotniejsza 
będzie kwestia jej ochrony przed wszelkimi manipulacjami i atakami.

Szeroko opisywane są przykłady testów, które pokazały, jak można oszukiwać AI 
i powodować podejmowanie przez algorytmy sztucznej inteligencji odmiennych 
decyzji. W ramach testów sztuczna inteligencja klasyfikowała obiekt na zdjęciu 
jako zupełnie inny obiekt po tym, jak przedstawiono jej minimalnie zmienione 
względem oryginału zdjęcie obiektu (tzw. adversarial attack). Co istotne, ludzie 
nie są w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy zmienionym a oryginalnym zdjęciem. 
Pokazują to poniższe wyniki eksperymentu, przeprowadzonego przez naukowców 
z Cornell University, wskazujące to, jak sztuczna inteligencja może klasyfikować 
oryginalne i zmodyfikowane zdjęcie  62. 

Podobne eksperymenty przeprowadzano m.in. na sztucznej inteligencji oceniającej 
złośliwość zmian skórnych, która po modyfikacji zdjęcia przedstawiającego to 
samo znamię zmieniła ocenę złośliwości tej zmiany  63, oraz sztucznej inteligencji 
oceniającej znaki drogowe w autonomicznych samochodach, która uznawała, 
że modyfikowane zdjęcia znaków drogowych przedstawiają zupełnie inne 
oznaczenia  64. 

62 I. J. Goodfellow, J. Shlens, C. Szegedy, Explaining and Harnessing Adversarial Examples, 2015, https://arxiv.org/
abs/1412.6572, dostęp: 24 kwietnia 2019

63 S. G. Finlayson, J. Bowers, J. Zittrain, J. Ito, A. L. Beam and I. S. Kohane, Adversarial attacks on medical AI: A health 
policy challenge: Emerging Vulnerabilities Demand New Conversations, https://cyber.harvard.edu/story/2019-03/
adversarial-attacks-medical-ai-health-policy-challenge, dostęp: 24 kwietnia 2019; P. Wiernicki, Medyczna sztuczna 
inteligencja czasem widzi za dużo, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33380%2Cmedyczna-sztuczna-
inteligencja-czasem-widzi-za-duzo.html, dostęp: 24 kwietnia 2019

64 E. Ackerman, Slight Street Sign Modifications Can Completely Fool Machine Learning Algorithms, „IEEE Spectrum”, 
4.08.2017, https://spectrum.ieee.org/cars-thatthink/transportation/sensors/slight-street-sign-modificationscan-fool-
machine-learning-algorithms, dostęp: 23 kwietnia 2019
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Istnieją już obecnie akty prawne, które regulują kwestie odpowiedniego 
zabezpieczenia sztucznej inteligencji. Są to m.in. przepisy dyrektywy 
o cyberbezpieczeństwie  65 (tzw. dyrektywa NIS) oraz implementujące ją przepisy 
państw członkowskich UE, przepisy RODO oraz przepisy sektorowe.

Celem dyrektywy NIS jest zabezpieczenie sieci i systemów informatycznych, które 
są kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa. Kryterium zastosowania jej przepisów 
jest zatem istotność działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo dla 
codziennego funkcjonowania państwa. 

W Polsce dyrektywa NIS jest implementowana przez ustawę o cyberbezpieczeństwie  66, 
która wskazuje rodzaje przedsiębiorstw objętych nowymi wymogami. Zgodnie 
z dyrektywą są one podzielone na operatorów usług kluczowych oraz dostawców 
usług cyfrowych. Operatorzy usług kluczowych są wyznaczani przez państwa 
członkowskie i są to m.in. przedsiębiorstwa z sektora bankowego, transportowego 
czy ochrony zdrowia (wymienia je dokładnie załącznik nr 1 do ustawy 
o cyberbezpieczeństwie).

Dostawcy usług cyfrowych to dostawcy wyszukiwarek, usług przetwarzania 
w chmurze i internetowych platform handlowych. Dostawcy usług cyfrowych, 
w przeciwieństwie do operatorów usług kluczowych, muszą sami ocenić, czy 
ustawa się do nich stosuje.

Zgodnie z ustawą o cyberbezpieczeństwie obydwie kategorie przedsiębiorców mają 
dodatkowe obowiązki, m.in.:

 ▬ związane z wdrożeniem odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego 
ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy 
stan wiedzy; 

 ▬ zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa odpowiednim organom 
krajowym.

Inną regulacją, która może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zabezpieczenia 
sztucznej inteligencji, jest RODO. Przepisy RODO będą stosowane w przypadku, 
w którym motorem sztucznej inteligencji będą zbiory danych osobowych. Zgodnie 
z RODO wymagane jest wprowadzenie i stosowanie odpowiednich warunków 
organizacyjnych i technicznych bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
o których mowa w części raportu dotyczącej ochrony prywatności.

Jednakże ani dyrektywa NIS wraz z ustawami implementującymi, ani RODO  
nie określają kompleksowo, jakie środki bezpieczeństwa mają zostać wdrożone. 

65 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii  
(Dz.U. L 194 z 19.7.2016, str. 1—30)

66 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560)

52 Sztuczna Inteligencja. Dobre praktyki, aspekty prawne i zastosowania w sektorze finansowym



Zatem to na przedsiębiorcach w dużej mierze spoczywa 
odpowiedzialność wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń 
w stosunku do zidentyfikowanych przez nich ryzyk.

Podkreślić trzeba fakt, iż wskazane regulacje różnią się także w zakresie 
nałożonych obowiązków dotyczących zgłaszania incydentu naruszenia 
bezpieczeństwa i dalszego postępowania z nim. Chodzi tutaj zarówno o obowiązki 
względem organów krajowych, jak i – w przypadku danych osobowych – osób, 
których dane dotyczą. Jednakże punktem wspólnym obydwu regulacji są na pewno 
wysokie kary grożące za naruszenie obowiązków w nich wskazanych.

Również w wytycznych etycznych dla rozwiązań sztucznej inteligencji 
przygotowanych przez niezależną grupę ekspercką przy Unii Europejskiej 
(opublikowanych niedawno i omówionych w niniejszym raporcie) bezpieczeństwo 
jest jednym z kluczowych tematów i obszarów zainteresowania. Jednym z głównych 
filarów rekomendowanego podejścia do sztucznej inteligencji jest budowanie tych 
rozwiązań z uwzględnieniem bezpieczeństwa technicznego i prawnego. Powyższe 
może mieć istotne znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków 
unijnych projektów R&D w obszarze sztucznej inteligencji. Jednym z warunków 
będzie zapewne wykazanie poziomu bezpieczeństwa opracowywanego rozwiązania 
i środków służących do jego zapewnienia na każdym etapie projektu. 

Dodatkowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa sztucznej inteligencji mogą 
także wynikać z regulacji sektorowych, np. określonych w regulacjach bankowych 
opisanych poniżej.

4.5 Regulacje sektorowe: motoryzacja,  
usługi finansowe i medyczne 

Ramy tego raportu nie pozwalają na szersze omówienie sektorowych rozwiązań 
mających wpływ na wykorzystanie sztucznej inteligencji. W niektórych sektorach, 
np. w sektorze motoryzacyjnym, powstają już regulacje bezpośrednio dotykające 
rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję:

 ▬ W Stanach Zjednoczonych już w 2017 roku Izba Reprezentantów uchwaliła 
ustawę  67 nakładającą wspólne standardy w zakresie rozwoju, testowania 
i wykorzystania autonomicznych samochodów. 

 ▬ W Niemczech w 2017 roku Komisja Etyki przy Federalnym Ministerstwie 
Transportu i Spraw Cyfrowych przygotowała raport zawierający wytyczne 
etyczne  68 w zakresie tworzenia i testowania rozwiązań związanych 
z autonomicznymi pojazdami. 

67 Źródło: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388
68 Źródło: https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.html?nn=355056
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Inne sektory, jak np. sektor lotniczy, bacznie przyglądają się już istniejącym oraz 
przyszłym zastosowaniom sztucznej inteligencji  69.

Sektor finansowy

W Polsce warto przyjrzeć się sektorowi finansowemu, który nie wykształcił jeszcze 
specyficznych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, ale szereg rekomendacji 
i opublikowanych stanowisk organu nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 
– ma znaczący wpływ na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w tym 
obszarze. Na stronach KNF można znaleźć wytyczne dotyczące robo-doradztwa 
(zautomatyzowanego doradztwa finansowego)  70 oraz handlu algorytmicznego 
(zautomatyzowanych zleceń nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych)  71. 

Jak wyjaśnia KNF, samo wykorzystanie sztucznej inteligencji przy świadczeniu 
doradztwa inwestycyjnego nie wymaga dodatkowych zgód ani nie jest 
obwarowane specyficznymi wymogami. Niemniej jednak KNF wyraźnie wskazuje, 
że doradztwo takie w przypadku rozwiązań chmurowych (dostarczanych jako 
usługa) to forma outsourcingu przewidzianego w ustawie z 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym zastosowanie znajdzie art. 
81c ust. 2 ustawy zakazujący ograniczenia odpowiedzialności dostawcy usług 
technicznych (sztucznego doradcy) za szkody klientów firm inwestycyjnych wynikłe 
z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Problem zakazu ograniczania 
odpowiedzialności dostawców usług w ramach outsourcingu regulowanego 
w sektorze finansowym w Polsce jest znanym zagadnieniem, które utrudnia 
wchodzenie i rozwój najnowszych technologii na ten rynek. Od lat dyskutowana 
jest zmiana tak rygorystycznego podejścia, jednak jak na razie bez rezultatu. 
Rozwiązanie tego zagadnienia wydaje się kluczowe dla rozwoju innowacji opartych 
na sztucznej inteligencji w polskim sektorze finansowym, w tym w zakresie robo-
doradztwa. 

W przypadku handlu algorytmicznego stosowne definicje znajdują się w dyrektywie 
z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID 2). 
Z praktycznego punktu widzenia istotne pytania rodzi możliwość testowania 
tego typu rozwiązań bez przechodzenia procesu licencyjnego, wymaganego do 
prowadzenia działalności maklerskiej, lub bez uzyskiwania zgody KNF koniecznej 
do świadczenia doradztwa inwestycyjnego. Rozwiązaniem tego praktycznego 
zagadnienia miała być „piaskownica regulacyjna”, umożliwiająca firmom 
technologicznym dostęp do podmiotów regulowanych posiadających stosowne 
licencje i zgody. Chwilowo wydaje się jednak, że piaskownica nie spełnia swojej 
roli. Stworzenie działającej platformy, pozwalającej na budowanie i testowanie 

69 IATA Report: AI in Aviation, https://www.iata.org/publications/Documents/AI-White-Paper.pdf
70 Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/robodoradztwo
71 Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/handel_algorytmiczny
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technicznych rozwiązań zgodnie z wymaganiami rynku, pozwoliłoby na rozwój 
sektora FinTech w Polsce. Obecnie taka możliwość jest utrudniona.

Ale znacznie więcej regulacji i wytycznych ma wpływ na rozwój sztucznej 
inteligencji w tym sektorze.

Dostęp do danych. Jest to jedna z podstawowych kwestii. Dane w sektorze 
finansowym są, zasadnie, objęte szczególną ochroną prawną  72 jako dane 
wrażliwe. Kluczowym wydaje się więc stworzenie jasnych wytycznych co do 
formy i zakresu danych, które mogłyby być wykorzystywane przez podmioty 
pracujące nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. 
Chodzi o wyklarowanie i uspójnienie stanowisk organów takich jak KNF czy PUODO 
w zakresie anonimizacji danych, możliwości wykorzystania danych zagregowanych, 
danych zaszyfrowanych itd. Wydaje się to szczególnie istotne w związku z wejściem 
w życie tzw. dyrektywy PSD2  73, której założeniem jest ułatwienie dostępu do 
informacji tworzonych i przechowywanych tradycyjnie przez banki.

Rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową. Innym obszarem, mającym bezpośredni 
wpływ na praktykę użycia sztucznej inteligencji w obszarze finansowym, jest 
możliwość korzystania z rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową. Zarówno 
moc obliczeniowa, jak i dostęp do wielkich zbiorów danych w przypadku rozwiązań 
chmurowych mogą być decydujące w wypracowaniu bezpiecznych, samouczących 
się rozwiązań dla sektora finansowego. Obszar ten, choć uregulowany i zaopatrzony 
w liczne rekomendacje europejskich i krajowych organów nadzoru  74 (w tym 
bezpośrednio dotyczące chmury oraz pośrednie, dotyczące bezpieczeństwa 
systemów informatycznych wykorzystywanych przez podmioty nadzorowane), 
w Polsce nadal pozostaje zagadnieniem dość teoretycznym. Wydaje się, 
że potrzebny jest bardziej intensywny dialog  75 pomiędzy organami nadzoru 
i regulatorami (przede wszystkim KNF, ale również PUODO i Ministerstwem 
Finansów) w celu lepszego zrozumienia przez wszystkich uczestników rynku 
(nadzór, podmioty nadzorowane oraz dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji) 
potencjalnych ryzyk i realnych możliwości, jakie może przynieść sztuczna 
inteligencja, w tym ta wykorzystana w rozwiązaniach chmurowych.

72 Np. tajemnica ubezpieczeniowa – art. 35 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.0.381); tajemnica bankowa – art. 104 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(Dz.U.2018.2187)

73 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych 
w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) 
nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE; w Polsce implementowana przez zmienioną ustawę z 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2019.659 z 2019.04.09)

74 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług 
przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_ 
korzystania_przez_podmioty_nadzorowane_z_uslug_przetwarzania_danych_w_chmurze_obliczeniowej_59626.pdf);  
Rekomendacja D KNF dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w bankach; European Banking Authority (EBA) Recommendations on outsourcing to cloud service 
providers, https://eba.europa.eu/documents/10180/2170121/Final+draft+Recommendations+on+Cloud+Outsourcing+ 
%28EBA-Rec-2017-03%29.pdf/5fa5cdde-3219-4e95-946d-0c0d05494362); EBA draft Guidelines on ICT and security 
risk management, https://eba.europa.eu/documents/10180/2522896/EBA+BS+2018+431+%28Draft+CP+on+Guidelines+ 
on+ICT+and+security+risk+management%29.pdf/32a28233-12f5-49c8-9bb5-f8744ccb4e92

75 KNF uruchomiła dwie inicjatywy – Piaskownicę regulacyjną i  Innovation Hub – oraz powołała do życia Zespół roboczy 
ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Wydaje się jednak, że formuła działania ww. instytucji nie zapewniła  
jak dotąd oczekiwanego poziomu i intensywności dialogu z rynkiem nadzorowanym i firmami innowacyjnymi.  
Formuła taka musi dopiero zostać wypracowana.
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Brak dialogu i wypracowania działających mechanizmów rozwoju i wykorzystania 
sztucznej inteligencji w sektorze finansowym może spowodować, że dotychczas 
niezwykle nowoczesny polski sektor finansowy zostanie pozostawiony w tyle 
przez konkurujące rynki europejskie (niemiecki, holenderski, angielski czy ostatnio 
promujący nowe technologie rynek litewski) oraz światowe (amerykański, izraelski, 
chiński). To z kolei może doprowadzić z czasem do ekonomicznej – wymuszonej 
rynkowo – konieczności korzystania z rozwiązań wypracowanych na innych 
rynkach, kierujących się innymi regulacjami i wartościami.

Sektor medyczny i farmacja

Warto również uważnie śledzić prace nad regulacjami w zakresie wykorzystania 
sztucznej inteligencji w medycynie i farmacji. Wykorzystanie tego typu rozwiązań, 
wspomagających lekarzy w analizie ogromnych ilości danych i stawianiu diagnoz, 
opracowywaniu nowych leków i metod leczniczych, a także w zarządzaniu 
jednostkami służby zdrowia, jest już faktem. Wraz z rozwojem tego trendu 
nieuniknione będzie uregulowanie prawnych aspektów omawianego zjawiska 
(dostęp do danych, częściowo unormowany już przez przepisy dotyczące 
prywatności, kwestie odpowiedzialności za błędy w sztuce, regulacje etyczne itd.). 

Już teraz Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przygotowała obszerny 
materiał wskazujący na ramy regulacyjne dla tego sektora w związku z rozwojem 
sztucznej inteligencji  76. Podobne analizy i regulacje będą opracowywane również 
w Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich.

4.6  Sztuczna inteligencja – problemy prawne 2.0 

Rozwój sztucznej inteligencji i jej coraz bardziej powszechne zastosowanie rodzi 
też więcej pytań związanych z rynkiem i regulacjami prawa pracy, regulacjami 
dotyczącymi zabezpieczeń społecznych czy kwestiami dotyczącymi ewentualnej 
podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji.

Zmiany strukturalne na rynku pracowniczym, które mogą być porównywalne 
z rewolucją przemysłową końca XIX wieku i początku XX wieku, mogą wymusić 
tworzenie regulacji ochronnych, spowalniających lub limitujących wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w niektórych sektorach przemysłu i usług. Zastąpienie 
algorytmami dziesiątek tysięcy pracowników odprowadzających składki społeczne 
i zdrowotne najpewniej zaburzy również państwowe systemy emerytalne 
i systemy publicznej opieki zdrowotnej. Być może rozwiązaniem ww. problemów 
będzie wprowadzenie nowego rodzaju danin publicznych – np. dodatkowego 

76 Proposed Regulatory Framework for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software 
as a Medical Device (SaMD) – Discussion Paper and Request for Feedback, file:///C:/Users/kur/Downloads/Proposed_
Regulatory_Framework_for_Modifications_to_Artificial_Intelligence_Machine_Learning_(AI_ML)-Based_Software_
as_a_Medical_Device_(SaMD)_-_Discussion_Paper_and_Request_for_Feedback.pdf
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„opodatkowania” sztucznej inteligencji lub podmiotów ją wykorzystujących.  
Taka operacja wymagać będzie daleko idących zmian w obecnym systemie 
fiskalnym i powiązanym systemie prawa.

W kategoriach futurystycznych, jednak niezupełnie science fiction, rozważyć 
też będzie trzeba upodmiotowienie sztucznej inteligencji. Już obecnie w radzie 
dyrektorów (zarządzie) funduszu inwestycyjnego z Hong Kongu – Deep Knowledge 
Ventures – zasiada algorytm Vital  77 (Validating Investment Tool for Advancing Life 
Sciences) i ma prawo głosu. Polski kodeks spółek handlowych nie przewiduje jak 
na razie możliwości wejścia do zarządu spółek algorytmów  78, ale być może kwestię 
tę trzeba będzie przemyśleć już w niedalekiej przyszłości. 

Przyznanie sztucznej inteligencji możliwości  
posiadania praw i obowiązków nie jest całkowicie 
przyszłościowym założeniem. 

Nikogo nie dziwi, że wymyślone, czysto prawne twory, jakimi są spółki (korporacje), 
czyli osoby prawne, mogą posiadać prawa i obowiązki podobnie jak osoby fizyczne. 
Być może w niedalekiej przyszłości jakieś prawa podmiotowe zostaną również 
przyznane systemom sztucznej inteligencji, właśnie po to, żeby mogły one 
zasiadać w organach spółek, kierować nimi, zawierać w ich imieniu umowy itp.

4.7 Wyzwania prawne związane z funkcjonowaniem AI: 
podsumowanie

Wydaje się, że w chwili obecnej nie ma palącej potrzeby uchwalenia odrębnego 
reżimu prawnego, regulującego zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. 
Istniejące prawodawstwo albo już reguluje różne aspekty kluczowe dla rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji, albo wymagać będzie jedynie stosunkowo 
niewielkich zmian. Większą rolę będą odgrywać organy państwowe i sądy, które 
w ramach swojej działalności będą musiały dostosować interpretacje istniejących 
przepisów do nowego zjawiska sztucznej inteligencji i wszystkich składających się 
na nią elementów.

Odrębnym zagadnieniem jest stworzenie ram prawnych, pozwalających na rozwój 
ekosystemu przedsiębiorców tworzących i wykorzystujących sztuczną inteligencję 
. Wśród tych rozważyć warto:

 ▬ ulgi podatkowe i uproszczenie systemu podatkowego dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw oraz inwestujących w nowe technologie; 

 ▬ specjalne strefy ekonomiczne; 

77 Źródło: https://asia.nikkei.com/Business/Artificial-intelligence-gets-a-seat-in-the-boardroom
78 Art. 18 ust. 1 K.s.h: Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba 

fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
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 ▬ utworzenie na wyższych uczelniach kierunków jednoznacznie związanych 
z badaniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji; 

 ▬ wyspecjalizowane sądy potrafiące rozstrzygać zawiłe, technologiczne spory; 

 ▬ dostęp do danych zbieranych przez instytucje państwowe. 

Równie istotna wydaje się koordynacja podejść różnych instytucji państwowych 
do tych samych problemów prawnych. Ocena tych samych zjawisk związanych 
ze sztuczną inteligencją, np. dostępu do pewnego typu danych albo obowiązku 
dzielenia się nimi, nie powinna być diametralnie różna w zależności od tego, który 
organ bada sprawę. W tym względzie organy nadzoru takie jak KNF, PUODO, UOKiK, 
NIK, MF, urzędy skarbowe itp. powinny podjąć dyskusję w celu ujednolicenia 
swojego podejścia.

W końcu monitorowanie zmian strukturalnych omawianych powyżej w rozdziale 
Sztuczna inteligencja – problemy prawne 2.0 powinno pozwolić na odpowiednio 
wczesne podjęcie dyskusji nad koniecznością i kształtem wprowadzenia zmian 
systemowych w newralgicznych obszarach działalności państwa, takich jak system 
opieki zdrowotnej czy system emerytalny.

58 Sztuczna Inteligencja. Dobre praktyki, aspekty prawne i zastosowania w sektorze finansowym



Rekomendacje  
końcowe raportu

CZĘŚĆ 

5

59



1.  Działania wspólne na rzecz sztucznej inteligencji

Polska nie powinna działać w zakresie rozwoju AI samotnie. W starciu z gigantami 
takimi jak USA czy Chiny możemy być z góry na przegranej pozycji. Do podobnego 
wniosku doszła Francja, która pomimo swoich ambicji odgrywania wiodącej roli 
w Europie uznała za korzystniejszą współpracę z innymi państwami na forum UE, 
m.in. z Niemcami. UE ma większe szanse konkurować z globalnymi graczami niż 
poszczególne państwa członkowskie.

2.  Kluczowe sektory

Niezbędna jest specjalizacja. Warto wybrać kilka sektorów, w których mamy realną 
szansę rozwinięcia kompetencji i przewagi konkurencyjnej, np. sektor finansowy 
(w którym nasz poziom innowacyjności należy do najwyższych w UE). Tak zrobiła 
Francja, która wybrała 4 kluczowe obszary.

3.  Etyczne AI i instytucje odpowiedzialne 

Należy rozważyć powołanie instytucji odpowiedzialnej za etykę w sztucznej 
inteligencji. Do takiej instytucji można byłoby kierować propozycje rozwiązań 
czy zgłaszać problemy o naturze etycznej, które byłyby przez nią analizowane 
i rozwiązywane. Podmiot taki musiałby być odpowiednio umocowany prawnie, aby 
mógł problemy takie efektywnie rozwiązywać, zaś rozwiązania skutecznie wcielać 
w życie. Przykładem takiego podmiotu jest brytyjskie Centre for Data Ethics.

4.  Inwestycje w edukację

Niezbędna jest budowa wielu nowych programów nastawionych na AI, stworzenie 
nowych stypendiów naukowych, zapewnienie grantów, dofinansowania 
i uruchomienie kierunków studiów z dziedziny AI. Ich absolwenci będą zasilać 
instytucje pracujące nad wdrażaniem sztucznej inteligencji.

5. Badania i rozwój

Stworzenie ośrodków badawczych wyspecjalizowanych w sztucznej inteligencji 
(jak np. Alan Turing Institute w Wielkiej Brytanii) wzmocniłoby krajowy potencjał 
rozwoju tego sektora. Warunkiem koniecznym rozwoju technologii AI w Polsce 
jest zwiększenie wydatków na finansowanie badań i rozwoju. Przykładowo rząd 
francuski planuje do 2022 roku zainwestować 1,5 miliarda euro w rozwój sztucznej 
inteligencji. Z tej kwoty 700 mln przeznaczone będzie tylko na badania.  
Wielka Brytania planuje wydatki na poziomie 2,4% PKB.
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6.  Inwestycje w kapitał ludzki i polityka rynku pracy

Ważna jest też strategia związana ze zmianami na rynku pracy. Należy się 
zastanowić, jak podejść do nadchodzących zmian. Zidentyfikować, które zawody 
są zagrożone. Potrzebne są całościowe programy przebranżowienia oraz szkolenia 
przygotowujące na zmiany na rynku pracy wynikających z rosnącego znaczenia 
sztucznej inteligencji.

7.  Budżet i finasowanie

Jedna z najistotniejszych kwestii to finansowanie rozwoju, a co za tym idzie  
– określenie źródeł finansowania. Konieczne jest zwiększenie finansowania  
rozwoju AI, zwłaszcza w kluczowych sektorach gospodarki. Kolejnym krokiem 
będzie określenie budżetu na różnych poziomach (krajowym, samorządowym) 
dla tych sektorów. Zacieśnienie współpracy sektora publicznego z sektorem 
prywatnym może okazać się niezbędne, aby stymulować wzrost inwestycji 
w sztuczną inteligencję.

8.  Aktywizacja przedsiębiorstw działających w obszarze AI

Ważne jest, aby stymulować firmy do inwestycji w AI. Pomocne mogą okazać się  
odpowiednie narzędzia dla firm (w postaci odpisów i zachęt, stworzonych  
na przykład na wzór brytyjskiego modelu R&D Expenditure Credit).

9.  Rekomendacje regulacyjno-prawne

 ▬ Stworzenie jasnych wytycznych co do zakresu i formy danych, które mogłyby 
być wykorzystywane przez podmioty pracujące nad rozwiązaniami sztucznej 
inteligencji w sektorze finansowym.

 ▬ Potrzeba uspójnienia stanowisk organów (KNF, PUODO) w zakresie anonimizacji 
danych, możliwości wykorzystywania danych zagregowanych czy danych 
zaszyfrowanych.

 ▬ Możliwość korzystania z rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową.

 ▬ Potrzeba wydajnego dialogu między organami regulacyjnych i nadzorczych 
a rynkiem rozwiązań opartych na AI w sektorze finansowym.
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file/702810/180425_BEIS_AI_Sector_Deal__4_.pdf

2) Mayor of London, CognitionX, London: The AI Growth Capital of Europe, 2018 
3) House of Lords, AI in the UK: ready, willing and able?, 2018, https://publications.parliament.uk/

pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
4) Centre for Data Ethics and Innovation, Centre for Data Ethics and Innovation 2-year strategy, 2019, 

https://www.gov.uk/government/publications/the-centre-for-data-ethics-and-innovation-cdei-
2-year-strategy

5) Centre for Data Ethics and Innovation, Introduction to the Centre for Data Ethics and Innovation, 
2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/787205/CDEI_Introduction-booklet.pdf
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Przegląd dobrych praktyk: Stany Zjednoczone

1) Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American Industry, 2018, 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/05/Summary-Report-of-White-House-
AI-Summit.pdf

2) Preparing for the future of Artificial Intelligence, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf

3) The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan,  
https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf

4) Artificial Intelligence, Automation, and the Economy, https://obamawhitehouse.archives.gov/
sites/whitehouse.gov/files/documents/Artificial-Intelligence-Automation-Economy.PDF.

Przegląd dobrych praktyk: Chiny

1) Institute for Security & Development Policy, Made in China 2025, 2018.
2) The State Council of China, Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, 2017,
3) http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
4) Three-Year Action Plan to Promote the Development of New-Generation Artificial Intelligence 

Industry, http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5960820/content.html
5) http://www.usito.org/news/three-year-action-plan-focuses-next-generation-artificial-

intelligence
6) http://almostism.com/chinese-government-three-year-action-plan-on-artificial-intelligence

Wyzwania prawne

1) https://www.scmp.com/news/china/science/article/2181573/chinas-top-ai-scientist-drives-
development-ethical-guidelines

2) WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Inteligence: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_1055.pdf

3) Art. 12 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2018.1191 
z 2018.06.21 (Prawo autorskie)

4) Art. 1 Prawa autorskiego, zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE 
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

5) https://www.rollingstone.com/music/music-news/warner-music-group-endel-algorithm-
record-deal-811327/    

6) Art. (Section) 9 Copyright Act UK: In the case of a literary, dramatic, musical or artistic 
work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the 
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

7) Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony 
prawnej baz danych, art. 7 

8) Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U.2001.128.1402 z 2001.11.09, art. 2.
9) https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html;
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10) https://edition.cnn.com/style/article/ai-art-who-should-get-credit-conversation/index.html. 
11) Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony 

prawnej baz danych.
12) Articles prepared within the LeMO Project (www.lemo-h2020.eu), Big Data & Issues & 

Opportunities: Intellectual Property Rights, (https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/
global/big-data-and-issues-and-opportunities-ip-rights). 

13) Data ownership in the context of the European data economy: proposal for a new right,  
(https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/global/data-ownership-in-the-context-of-
the-european-data-economy). 

14) Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright 
in the Digital Single Market – COM (2016) 593 final.

15) BGH, 25 March 2010, I ZR 47/08
16) Dyrektywa (EU) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych 

informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem [2016] OJ L 157/1; Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419 z 2018.02.26

17) Komisja Europejska, Open Data, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data.
18) Artykuł 3 Dyrektywy PSI – zasada ogólna
19) Dz.U.2018.1243 z 2018.06.27
20) Big Data & Issues & Opportunities: Data Sharing Obligations: https://www.twobirds.com/en/news/

articles/2019/global/big-data-and-issues-and-opportunities-data-sharing-obligations.
21) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
22) Hambach Declaration on Artificial Intelligence, https://www.datenschutzkonferenz-online.de/

media/en/20190405_hambacher_erklaerung.pdf
23) ICO, Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection, https://ico.org.uk/

media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf
24) Prezes UODO, Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków,  

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/
25) Ethics guidelines for trustworthy AI, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ 

ethics-guidelines-trustworthy-ai
26) I. J. Goodfellow, J. Shlens, C. Szegedy, Explaining and Harnessing Adversarial Examples, 2015, 

https://arxiv.org/abs/1412.6572, dostęp: 24 kwietnia 2019
27) S. G. Finlayson, J. Bowers, J. Zittrain, J. Ito, A. L. Beam and I. S. Kohane, Adversarial attacks 

on medical AI: A health policy challenge: Emerging Vulnerabilities Demand New Conversations, 
https://cyber.harvard.edu/story/2019-03/adversarial-attacks-medical-ai-health-policy-challenge, 
dostęp: 24 kwietnia 2019; P. Wiernicki, Medyczna sztuczna inteligencja czasem widzi za dużo, 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33380%2Cmedyczna-sztuczna-inteligencja-
czasem-widzi-za-duzo.html, dostęp: 24 kwietnia 2019

28) E. Ackerman, Slight Street Sign Modifications Can Completely Fool Machine Learning Algorithms, 
„IEEE Spectrum”, 4.08.2017, https://spectrum.ieee.org/cars-thatthink/ transportation/sensors/
slight-street-sign-modificationscan-fool-machine-learning-algorithms, dostęp: 23 kwietnia 2019

29) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.U. L 194 
z 19.7.2016, str. 1—30)

30) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560)
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31) https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388 
32) https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.html?nn=355056
33) IATA Report: AI in Aviation, https://www.iata.org/publications/Documents/AI-White-Paper.pdf
34) https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/robodoradztwo
35) https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/handel_algorytmiczny
36) Np. tajemnica ubezpieczeniowa – art. 35 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.0.381); tajemnica bankowa – art. 104 ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2018.2187)

37) https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_korzystania_przez_podmioty_
nadzorowane_z_uslug_przetwarzania_danych_w_chmurze_obliczeniowej_59626.pdf); 

38) European Banking Authority (EBA) Recommendations on outsourcing to cloud service providers,  
https://eba.europa.eu/documents/10180/2170121/Final+draft+Recommendations+on+Cloud+ 
Outsourcing+%28EBA-Rec-2017-03%29.pdf/5fa5cdde-3219-4e95-946d-0c0d05494362);  
EBA draft Guidelines on ICT and security risk management, https://eba.europa.eu/documents/ 
10180/2522896/EBA+BS+2018+431+%28Draft+CP+on+Guidelines+on+ICT+and+security+risk+ 
management%29.pdf/32a28233-12f5-49c8-9bb5-f8744ccb4e92

39) Proposed Regulatory Framework for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning  
(AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD) – Discussion Paper and Request for Feedback, 
file:///C:/Users/kur/Downloads/Proposed_Regulatory_Framework_for_Modifications_to_
Artificial_Intelligence_Machine_Learning_(AI_ML)-Based_Software_as_a_Medical_Device_
(SaMD)_-_Discussion_Paper_and_Request_for_Feedback.pdf

40) https://asia.nikkei.com/Business/Artificial-intelligence-gets-a-seat-in-the-boardroom.  
Art. 18 ust. 1 K.s.h:

41) Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska, Raport „RegTech znaczenie innowacji 
regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”, 2017, http://fintechpoland.com/wp-content/
uploads/2017/11/Raport-RegTech_FinTech-Poland_2017.pdf  

42) Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska, Raport „FinTech Hub Polska.  
Jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”, 2017, 
http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2017/12/FinTech-Hub-Polska_Raport_2017.pdf
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