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O projekcie DSF 

Digital Sustainability Forum (DSF) to wspólna inicjatywa Fundacji Centrum Cyfrowe, Fundacji Digital 

Poland oraz firmy Microsoft. Naszym celem jest wypracowanie rekomendacji dla decydentów, w rękach 

których leży budowanie strategii, polityk i w końcu regulowanie nowych technologii. Rekomendacje te 

będą efektem współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu, organizacji społecznych oraz 

administracji publicznej. Współpraca wszystkich uczestników ekosystemu innowacyjnego może 

zaowocować rozwojem pragmatycznych rekomendacji, uwzględniających realia stale zmieniającego 

się świata, którego nieodłącznym i coraz istotniejszym elementem są technologie cyfrowe. 

Zapraszamy Państwa do rozmowy o tym jak budować polityki zrównoważone cyfrowo, jak dbać o to, by 

bilans szans, jakie daje rozwój technologii cyfrowych przewyższał społeczne ryzyka i wyzwania oraz o tym 

jak wykorzystać przemianę cyfrową Polski do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. 

DSF jest inicjatywą komplementarną i uzupełniającą wobec działań podejmowanych przez resorty 

cyfryzacji, przedsiębiorczości i technologii, nauki i szkolnictwa wyższego oraz inne grupy interesariuszy 

w tym obszarze. W naszej rozmowie za ważny punkt wyjścia przyjmujemy: 

• materiały z prac grup roboczych przy Ministerstwach,  

• dokumenty końcowe tych grup jak np. „Założenia do Strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa 

Cyfryzacji”, 

• bank wiedzy stworzony przez ekspertów i wszystkich uczestników biorących udział w warsztatach 

DSF, 

• wszelkie dokumenty oficjalne i konsultowane przez Unię Europejską, 

• raporty analityczne organizacji międzynarodowych, firm badawczych i konsultingowych oraz think-

tanków, użyte do opisu sytuacji wyjściowej 
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Roundtable #1 – 14.12.2018 r.  

Pierwsze spotkanie eksperckie poświęcone było rozwojowi sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) 

w Polsce. W myśl zasadzie nieprzypisywania opinii do uczestników i instytucji oraz w celu przeprowadzenia 

otwartej dyskusji, zorganizowaliśmy je w formule roundtable. Aby zoptymalizować dyskusję, przyjęliśmy 

model OSIR, którego założenia opsuje dokument “Change-ABLE organization – Key Management Practises 

for Speed and Flexibility” autorstwa Williama R. Danielsa i Johna G. Mathersa. 

Metodyka  

Model ten polega na organizacji dyskusji z użyciem czterech logicznych bloków: 

O – Objective – definiuje cel, wyjaśnia zakres dyskusji, jej granice, powiązania z innymi obszarami, rezultaty 

i sposób ich mierzenia. 

S – Status – opisuje stan bieżący z wykorzystaniem dostępnych danych i mierzalnych wskaźników, aby 

określić początek dyskusji oraz wyrównać poziom wiedzy dla realizacji zdefiniowanych celów. 

I – Issues – dyskusja i definicja podstawowych barier i kluczowych problemów, których rozwiązanie 

umożliwi realizację celów. 

R – Recommendations – propozycje rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów, ich 

wskaźniki i metody pomiaru wraz z kosztami (gdzie możliwe). 

 

Podczas pierwszej części spotkania dyskutowano o zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Polski 

wykorzystując transformacyjny potencjał technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji.  

Druga część została poświęcona zasadom i wartościom etycznym, którymi powinny kierować się firmy 

tworzące i wdrażające rozwiązania sztucznej inteligencji (AI). Dyskutowaliśmy również o roli państwa 

i stopniu oraz warunkach do tworzenia regulacji AI. 

W trzeciej części spotkania dyskusja dotyczyła potrzeb edukacyjnych transformującej się gospodarki, 

kwestii wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz dostosowaniu pracowników do nowych, 

wymaganych kompetencji.  
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Sesja 1 – Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Polski 

Wprowadzenie 

Podstawą definicji zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie długotrwałej zdolności współczesnej 

gospodarki do rozwoju przy spełnieniu kryterium sprawiedliwości. Mamy, więc na myśli taki rozwój, 

w którym korzyści dla wszystkich grup przeważają nad ryzykiem, nie pogłębia się rozwarstwienie, 

wykluczenie i nie następuje polaryzacja społeczna. Te kryteria należy też stosować do kształtowania 

i oceny strategii w obszarze cyfryzacji gospodarki. 

Polska „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” proponuje nowy model rozwoju, który „budując siłę 

konkurencyjną z wykorzystaniem nowych czynników rozwojowych, zapewnia udział i korzyści wszystkim 

grupom społecznym zamieszkującym różne miejsca naszego kraju. Jednocześnie w nowym modelu potrzeby 

obecnego pokolenia będą realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń. W nowym modelu rozwoju 

nie chodzi tylko o wielkość PKB, ale przede wszystkim o jego jakość oraz o postrzeganie procesów 

rozwojowych w kontekście ich znaczenia dla obywateli”. 

Ważnym punktem odniesienia jest też koncepcja zrównoważonego rozwoju, będąca podstawą dla 

„Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” ONZ. Agenda zakłada zrównoważony rozwój 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy. 

Rozwój technologii informacyjnych jest obecnie głównym motorem zmian w światowej gospodarce: 

globalizacji, powstawania nowych sektorów gospodarki, nowych modeli biznesowych i transformacji 

tradycyjnych działów gospodarki. Mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej lub o wieku robotów 

(Second Machine Age, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee). Wśród technologii o największym potencjale 

transformacyjnym zgodnie wymieniana jest sztuczna Inteligencja. Skupienie dyskusji na tematach jej 

rozwoju może służyć jako punkt odniesienia dla szerszej dyskusji o cyfrowej transformacji gospodarki. 

Wiele wniosków z tej dyskusji będzie można wprost odnieść do dyskusji o wykorzystaniu innych 

kluczowych technologii np.: blockchain, 5G, komputerów kwantowych, chmury, internetu rzeczy. 

 

Z kolei wąsko zdefiniowana dyskusja o AI jest w pełni istotna dla branży IT.  

Dlatego warto pamiętać, że tam, gdzie odnosimy się do szerszej perspektywy gospodarki terminy 

wdrożenia AI i transformacja cyfrowa często mogą być traktowane zamiennie, podczas gdy dyskutując 

o branży IT zawsze mamy na myśli wąskie rozumienie terminu AI. 

Przykładając ideę zrównoważonego rozwoju do debaty o rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI) 

w Polsce zakładamy przede wszystkim, że rozwój tej technologii – i rozwój technologiczny w ogóle – nie 

jest celem samym w sobie. Pracując nad polską strategią AI powinniśmy zadawać sobie pytanie, jakie 

zastosowania technologii AI mogą służyć odpowiedzialnemu rozwojowi i realizacji Celów 

Zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG). To także pytanie o to, jakie 

zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju może powodować rozwój technologii AI i jak na te wyzwania 

odpowiadać. 
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“O” – Objective - Cel 

Celem pierwszej sesji było wypracowanie diagnozy i rekomendacji mogących służyć za inspiracje dla 

Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Pracy, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w pracach ukierunkowanych na stworzenie i wykorzystanie szans 

dla firm tworzących, wdrażających i stosujących rozwiązania sztucznej inteligencji oraz dla 

organizacji tworzących i wspierających ekosystem AI.  

Kierunek tych działań wpłynąłby na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, poprawy 

konkurencyjności gospodarki i poszczególnych przedsiębiorstw, harmonizacji systemu edukacji 

i wymagań rynku pracy oraz zwiększenia możliwości współpracy międzynarodowej polskich 

przedsiębiorstw. 

Rekomendacje powinny wpływać na działania podejmowane w horyzoncie pięcioletnim oraz 

uwzględniać tak zidentyfikowane potrzeby gospodarki na okres następnych 10 lat. 

“S” – Status – Stan wyjściowy 

Cyfryzacja gospodarki 

Polska gospodarka w ciągu ostatnich dwóch dekad rozwijała się w tempie szybszym niż większość 

krajów europejskich, dzięki wzrostowi wydajności pracy powodowanym stosowaniem nowoczesnych 

technologii, niższym kosztom pracy i relatywnie dobrym kompetencjom pracowników. Ta sytuacja 

pozwalała na przenoszenie do Polski licznych zakładów produkcyjnych i centrów usługowych.  

Wzrost produktywności (liczony jako wzrost wskaźnika PKB / sumaryczną liczbę zatrudnionych) plasuje 

Polskę na piątym miejscu w Unii Europejskiej za startującymi z jeszcze niższego poziomu Rumunią, 

Bułgarią, Litwą i Łotwą oraz Irlandią, która najbardziej zwiększyła swoja produktywność wśród krajów 

dojrzałych. (Eurostat: Real labour productivity per person employed 2000-2017) 

 

Raport ABSL „Business Services Sector in Poland 2017” pokazuje, że w centrach usług wspólnych, BPO 

i badawczo-rozwojowych powstało w Polsce 244 tysiące miejsc pracy. Wzrost ten w dużej mierze 

oparty był o wykorzystanie prostych rezerw i nie był równomiernym, całościowym rozwojem 

gospodarki, wykorzystującym nowoczesne technologie w tym technologie informacyjne. Wiele firm, 

zwłaszcza mniejszych, wciąż nie wykorzystuje pełnego potencjału nowoczesnych technologii. Mniejsza 

jest też efektywność sektora publicznego. Obrazuje to Digital Economy and Society Index (DESI), 

którego odczyt z 2018 r. wynosi 45,02 w porównaniu do średniej Unii Europejskiej (53,98) i Danii, 

z najwyższym odczytem wynoszącym 71,73.  

 

Z punktu widzenia wykorzystywania technologii cyfrowych w gospodarce, na szczególną uwagę 

zasługuje komponent indeksu: Integration of Digital Technology, który pokazuje stan wykorzystania 

technologii cyfrowej przez przedsiębiorstwa oraz stan rozwoju handlu internetowego. W tym 

wymiarze Polska zajmuje w Unii Europejskiej przedostatnie miejsce, wyprzedzając tylko Rumunię. 
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Jeśli spojrzymy na wybrane wskaźniki pokazujące wykorzystanie konkretnych technologii w polskiej 

gospodarce uzyskamy dane wspierające perspektywę pokazaną przez DESI. Według Eurostatu w 2018 

roku jedynie 11,5% polskich firm używało usług chmurowych, w porównaniu do unijnej średniej 

26,2%. Polska wyprzedzała jedynie Rumunię i Bułgarię, a zdecydowanie odstając od Finlandii (65,3%) - 

a jedynie 6% w usystematyzowany sposób analizuje dostępne dane cyfrowe. Powyższe dane 

wspierają tezę, że wykorzystanie technologii cyfrowych przez polskie firmy i przedsiębiorstwa 

w Polsce jest słabością polskiej gospodarki. Ta sytuacja negatywnie wpływa na rozwój popytu na 

rozwiązania AI. 

Sektor ICT 

Powszechnie powtarzane opinie wskazują na lepszą sytuację sektora ICT w Polsce i polskiego sektora 

ICT. Uważne spojrzenie na dane i raporty, porównujące poszczególne kraje w Europie, nie daje jednak 

podstaw do entuzjazmu. Do dalszych analiz użyliśmy danych Eurostatu za 2016 rok przedstawiających 

perspektywę usług ICT, wyłączając dane o produkcji sprzętu ICT.  

 

Kierowaliśmy się dwoma przesłankami: faktem, że produkcja sprzętu ICT nie jest wprost istotna dla 

rozwoju AI oraz tym, że z punktu widzenia Polskiej gospodarki udział produkcji sprzętu jest 

wielokrotnie niższy niż udział usług (podobnie jest w UE gdzie udział produkcji sprzętu stanowi 

ok. 10%). Jeśli spojrzymy na to co wchodzi w skład usług, wydzielimy dwie główne grupy ‘computer 

programming, consultancy and related activities’ oraz ‘telecommunication’. W dalszej dyskusji skupimy 

się na obszarze ‘computer programming, consultancy and related activities’. 

 



 
 

 

Partnerzy    
 

8 

Pod względem sumy obrotów w tym segmencie, Polska z obrotami równymi 10,9 mld EUR, lokuje się 

na 10. miejscu w Europie, tuż za Belgią i tuż przed Danią i Finlandią. Jednak suma ta jest ponad 

10x mniejsza od wartości obrotów w tym segmencie w Wielkiej Brytanii i Niemczech.  

Z perspektywy liczby firm w tym sektorze, Polska z 62 tys. firm zajmuje 4. miejsce w Europie za Wielką 

Brytanią (158 tys.), Niemcami (88 tys.) i Francją, a przed Holandią, Włochami i Szwecją. Nie jest to 

jednak powód do zadowolenia, ponieważ średni roczny obrót na firmę w tym segmencie wynosi ok 180 

tys. EUR (miesięcznie 15 tys. EUR) i jest 8x mniejszy niż średnia w Niemczech i 2x mniejszy niż w 

Rumunii. Jeśli założylibyśmy, że w segmencie ‘computer programming, consultancy and related 

activities’ pracuje połowa specjalistów ICT, to w Polsce na jedną firmę przypada 3,5 specjalisty ICT, 

a w Niemczech 9 specjalistów. Dane te świadczą po pierwsze o bardzo dużym rozdrobnieniu firm 

i, po drugie, o dużym udziale firm jednoosobowych.  

 

Z perspektywy udziału sektora ICT w PKB rozumianego jako wartość dodana stworzona przez usługi, 

Polska zajmuje 24. pozycję na 28 krajów UE, jednak dystans do 12. w zestawieniu Danii, nie jest duży.  

Dane te wspierają i tłumaczą obserwacje mówiące o tym, że polskie firmy pracują z reguły w modelu 

software house, zajmują się głównie programowaniem i są podwykonawcami dla innych firm, 

bardzo często międzynarodowych.  

 

Ciągły popyt na tym rynku zaciemnia ocenę i tworzy percepcję konkurencyjności, i siły tego 

sektora, podczas gdy sektor ten nie wykorzystuje wielu szans rozwojowych, a z większości 

punktów widzenia znajduje się w średniej grupie krajów europejskich - pomimo dużego potencjału.      

Porównanie strategii AI wiodących krajów 

Prace grupy ekspertów na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji podsumowane w raporcie “Założenia do 

strategii AI w Polsce” z listopada 2018 r. dotyczyły czterech obszarów: 

1. Stworzenia gospodarki opartej na danych, ze skupieniem się na kwestii wagi danych i dostępu 

do danych dla budowy rozwiązań AI, 

2. Stworzenia systemu finansowania rozwoju narzędzi, rozwiązań i wdrożeń AI, 

3. Edukacji twórców, wdrażających i użytkowników AI oraz edukacji osób potrzebujących 

adaptacji z powodu zmian spowodowanych wdrożeniami AI, 

4. Stworzenia ram do dyskusji na temat regulacji prawnych i etycznych. 

Obecnie większość krajów rozwiniętych posiada dokumenty określające ich strategie i podejście 

do rozwoju i wykorzystania rozwiązań AI. Spojrzenie na strategie w zakresie AI stworzone przez inne 

kraje pozwala na wybranie kilku interesujących cech i pokazuje kilka istotnych różnic w podejściu. 

 

Francja 
• Silne nastawienie na edukację, z celem wykształcenia 1 miliona specjalistów 

• Podkreślenie wagi badań i działań interdyscyplinarnych 

• Zdefiniowaniem podstawy działań w obszarze kształcenia ustawicznego 
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Chiny 
• Podkreślenie wagi rozwoju ekosystemu wdrożeń AI w lokalnej gospodarce.  

• Zdefiniowanie braku wiedzy wśród firm i zaufania do AI jako głównych barier 

• Rekomendacja ulg podatkowych i dotacji na wdrożenia w lokalnej gospodarce 

• Podkreślenie integracji AI z matematyką, statystyką, fizyką, biologią, 

psychologią i socjologią, a także innymi dyscyplinami. Interdyscyplinarne 

podejście zwane "AI + X" na uniwersytetach i mające na celu utworzenie 

100 kierunków, które łączą sztuczną inteligencję i inne przedmioty do roku 

2020 

• Nacisk na kształcenie ustawiczne i propozycja przygotowania edukacyjnych 

kuponów dla pracujących w obszarach narażonych na automatyzację 

Wielka 

Brytania 
• Nacisk na naukę programowania, kształcenie nauczycieli informatyki 

• Zwiększenie liczby doktorantów w obszarze AI 

• Przyciąganie specjalistów z innych krajów 

• Stworzenie AI Council, celem koordynacji działań 

Japonia 
• Rząd podjął szereg działań by, do 2020 wyszkolić minimum 30 tysięcy 

inżynierów IT ds. wysoko rozwiniętych technologii i 150 tysięcy inżynierów IT 

o ogólnych umiejętnościach. 

• Postulowana jest konieczność kształcenia pracowników w wybranych 

sektorach gospodarki odnośnie technologii AI – kształcenie ustawiczne 

Szwecja 
• Uzupełnienie programów różnego rodzaju studiów o podstawowe kształcenie 

w zakresie informatyki 

• Inwestycje w doktorantów AI 

USA 
• Program Edukacja dla Innowacji obejmujący programy dla młodzieży oraz 

szkolenie nauczycieli (1 mld USD w latach 2007-2017) 

• Alokacja funduszy na programy STEM w 2017 roku w wysokości 3 mld USD 

• Aktywna rola państwa. Departament Obrony, CIA, NSA, DARPA, IARPA 

finansują wiele projektów AI 

Niemcy 
• Integracja nauczania o AI w programach kierunków technicznych, 

inżynieryjnych, nauk przyrodniczych a nawet w pewnym stopniu kierunków 

humanistycznych 

• Szczególny nacisk na kształcenie „Architektów SI”, czyli osoby łączące wiedzę 

o AI ze zrozumieniem biznesowym konkretnych sektorów gospodarki – osoby 

te powinny być kołem zamachowym pozwalającym na organizację od podstaw 

projektów AI w przedsiębiorstwach 
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Finlandia 
• Stworzenie Center of Excellence w zakresie AI, który ma integrować działania 

w zakresie AI, ma zorganizować wirtualny uniwersytet kształcący 

profesjonalistów AI oraz ma pozwalać na testowanie i wdrażanie AI we 

współpracy z biznesem. 

• W związku z automatyzacją, oczekują spadku podaży miejsc pracy 

o charakterze zajęć rutynowych i rekomendują położenie większego nacisku 

na rozwój kompetencji adaptacyjnych i miękkich w procesie edukacji. 

• Rekomendowane jest stworzenie programu „Master in AI” (jako programu 

edukacyjnego w trybie modułowym) zorientowanego na dokształcanie 

w dziedzinach o dużym potencjale wdrożeniowym.  

• Przeznaczenie 100 milionów euro rocznie na granty B+R dla firm i instytucji  

Źródło: Raport McKinsey Global Institute “Artificial Inteligence The Next Digital Frontier” oraz raport Fundacji Digital Poland 

“Przegląd Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji na Świecie’” 

 

Gospodarka, która chce przyspieszyć proces swojej cyfryzacji i budowy konkurencyjności w oparciu 

o wykorzystywanie rozwiązań AI i stworzenie silnej branży AI wymaga skupienia się na kilku obszarach:  

1. edukacji,  

2. dostępie do danych i informacji,  

3. wzmocnieniu branży wysokich technologii w tym ICT i segmentu AI,  

4. budowie ekosystemu transformacji gospodarki,  

5. umożliwieniu finansowania przyspieszonej transformacji, 

6. oraz zdefiniowaniu ram regulacyjnych, prawnych, etycznych i organizacyjnych, takiej 

transformacji. 

Kluczowe różnice w podejściu proponowanym w raporcie MC względem innych krajów sprowadzają się 

do następujących obszarów: 

• Większego nacisku na wdrożenia w lokalnej gospodarce,  

• Większego nacisku na edukację specjalistów i zarządzających branż, w których AI ma duży 

potencjał wdrożeniowy 

• Nacisku na kształcenie ustawiczne osób pracujących w branżach, gdzie spodziewane są 

największe redukcje potrzeb pracy ludzkiej 

• Określenia agresywnych celów z perspektywy liczby potrzebnych specjalistów 

• Ulg i dotacji obniżających ryzyko decyzji o programach pilotażowych i wdrożeniach 

• Jasnego określenia centrum koordynacji i odpowiedzialności za realizację strategii. 
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Specjaliści ICT i ich kształcenie 

Z perspektywy udziału specjalistów ICT w pracującej populacji (Eurostat: Employed ICT specialists – 

total; 2017) Polska zajmuje 22. miejsce wśród 28 państw europejskich ze wskaźnikiem 2,8%. W krajach 

skandynawskich ten wskaźnik wynosi ponad 6%, w Wielkiej Brytanii 5,1%, a w Niemczech i Francji 

blisko 4%. Co gorsza na przestrzeni ostatnich 10 lat udział specjalistów ICT w pracującej populacji 

w Polsce się nie zmienił, podczas gdy w kilku krajach uległ podwojeniu (Irlandia, Bułgaria, Belgia), we 

Francji i Niemczech wzrost udziału specjalistów ICT wyniósł ok. 70%, a w grupie państw 

skandynawskich około 20%. 

Można to częściowo tłumaczyć odpływem specjalistów z Polski do innych krajów. Nie można jednak 

tego tłumaczyć brakiem popytu na specjalistów ICT, który stale utrzymuje się na bardzo wysokim 

poziomie.  

 

Według danych MNiSW i GUS w Polsce w 2017 roku na studia informatyczne przyjęto 42,4 tys. 

studentów a na Automatykę i Robotykę 15,8 tys. Niestety liczba studentów Informatyki w ostatnich 

trzech latach powoli spada, choć utrzymuje się ten sam udział studentów Informatyki wśród 

wszystkich studiujących. Oczywistym wydaje się wniosek o kształceniu w Polsce zbyt małej liczby 

specjalistów ICT względem potrzeb gospodarki. 

Równocześnie wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ICT 

zatrudnionych w poszczególnych branżach. Rozwój telekomunikacji, usług finansowych, automatyzacja 

przemysłu, tworzenie pojazdów autonomicznych, sektor mediów i usług internetowych, handlu 

elektronicznego, centrów serwisowych tworzą rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Już obecnie 

część tego popytu to popyt na specjalistów AI, który w ciągu kolejnych lat będzie gwałtownie rósł. 

 

Z danych raportu przygotowanego dla Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że polska gospodarka będzie 

potrzebować 92 tys. specjalistów AI w 2023 roku i 194 tys. specjalistów AI w roku 2025. Należy 

rozumieć, że tworzenie i wdrażanie rozwiązań AI wymaga szerokiej gamy kompetencji, współpracy 

interdyscyplinarnej i jest realizowane przez klika grup o kompetencjach informatycznych, 

matematycznych i statystycznych, kompetencjach rozwoju biznesu. 

Raport McKinsey Global Institute “Artificial Inteligence The Next Digital Frontier” z 2017 roku wskazuje 

na konieczność tworzenia zespołów zajmujących się zarówno tworzeniem jak i treningiem modeli AI. 

To wskazuje na istotną rolę współpracy specjalistów IT i AI z grupami specjalistów branżowych, 

rozumiejących i zarządzających danymi w przedsiębiorstwach. 

Przegląd segmentu AI w Polsce – Podsumowanie badania Digital Poland 

Opublikowany przez Fundację Digital Poland w styczniu 2019 roku raport “Map of the Polish AI” 

pokazuje strukturę ekosystemu tworzenia rozwiązań AI w Polsce. 

Badanie potwierdza diagnozę zawartą w raporcie Ministerstwa Cyfryzacji. 
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W badaniu Fundacji wzięło udział 265 firm, z czego większość to niewielkie firmy, ale również oddziały 

zagranicznych, dużych firm technologicznych oraz duże firmy rozwijające rozwiązania AI na swoje 

własne potrzeby. 36% z badanych firm deklaruje tworzenie rozwiązań AI jako główny obszar 

działalności. 

 

Badanie wskazuje, że segment ten jest w początkowej fazie rozwoju. 59% firm zatrudnia mniej niż 20 

pracowników, a zaledwie 15% firm zatrudnia więcej niż 20 osób zajmujących się rozwojem AI. 

Większość (66% firm) wykorzystuje własne finansowanie do rozwoju działalności. 

 

Firmy rozwijające AI utrzymują się z przychodów uzyskiwanych za granicą, 33% ma większość 

przychodów z projektów zagranicznych a w sumie 73% firm ma dochody ze sprzedaży swoich 

rozwiązań i usług poza krajem.  

 

Do głównych barier rozwoju badane firmy zaliczają brak popytu wynikający z braku wiedzy i braku 

zrozumienia oferowanych rozwiązań (41% wskazań), podczas gdy 38% wskazuje na brak danych do 

rozwoju i treningu rozwiązań AI. 

„I” – Issues – Bariery 

Bariery ograniczające tempo rozwoju i wdrożeń rozwiązań sztucznej inteligencji w dużym stopniu są 

tożsame z barierami transformacji gospodarki przemysłowej w gospodarkę opartą na wiedzy.  

Do głównych, wspólnych dla obu obszarów barier, należą: 

1. Niski poziom wykorzystywania kluczowych technologii cyfrowych, będący konsekwencją: 

a. Braku świadomości możliwości tworzonych przez technologię i braku świadomości 

zagrożeń pojawiających się na globalizującym się rynku, wśród przedsiębiorców 

i zarządzających polskimi firmami, 

b. Niewystarczającego zrozumienia roli danych w nowoczesnej gospodarce i sposobów 

budowania modeli biznesowych opartych o dane, 

c. Niewystarczającego gromadzenia danych, 

d. Małej skali dostępnych zbiorów danych, 

e. Rozdrobnienia polskich firm, co skutkuje niższym zaawansowaniem organizacyjnym, 

ograniczeniem skali działania i niższymi możliwościami rozwoju w oparciu 

o rozwiązania informatyczne. 

2. Mniejsza niż w innych krajach dostępność i podaż specjalistów IT, wynikająca z: 

a. Kształcenia niewystarczającej liczby specjalistów IT, 

b. Ich dominującej specjalizacji jako software developerów, bez kompetencji budowy 

rozwiązań i integracji w istniejące modele biznesowe, 

c. Silosowości kształcenia specjalistów w Polsce. 

3. Niewystarczająca siła i konkurencyjność polskiej branży IT, wynikające z: 

a. Rozdrobnienia polskich firm IT, 
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b. Braku kompetencji w całościowym zrozumieniu wymagań łańcucha wartości. 

4. Mała liczba programów pilotażowych, eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami, 

wynikająca z: 

a. Niewystarczającego zaufania pomiędzy partnerami, 

b. Braku wiedzy, jak w punkcie 1 a i b, 

c. Niechęci do ryzyka inwestowania w rozwiązania bez udokumentowanej efektywności, 

d. Niechęci do ryzyka inwestowania w rozwiązania bez gwarancji szybkiego zwrotu, 

e. Obawy przed prawnymi konsekwencjami interpretacji działań przez służby podatkowe 

i UODO, 

f. Braku popytu ze strony państwa, 

g. Braku regulacji w prawie o zamówieniach publicznych ułatwiających definiowanie 

rozwiązań pilotażowych. 

5. Częste zmiany prawa, utrudniające przedsiębiorcom ocenę ryzyka prawnego nowych 

projektów i ograniczające innowacyjność. 

6. Brak w Polsce ciała koordynującego i wspierającego współpracę między przemysłem, 

administracją publiczną oraz światem akademickim. 

W przypadku rozwiązań AI, które są w początkowej fazie rozwoju dojrzałości rynkowej, występują 

dodatkowo: 

7. Braki w wiedzy o regulacjach w zakresie dostępu i wykorzystywania danych nienależących 

do przedsiębiorstwa. 

8. Braku popytu ze strony polskich firm na rozwiązania AI. 

9. Brak w Polsce struktur adresujących rozwój i zarządzenie AI. Nie ma wiodącego instytutu 

badawczego AI, urzędu ds. AI czy komisji ds. etyki i danych. 

10. Brak wydzielenia na pierwszym poziomie strategii obszaru budowy ekosystemu 

i przygotowania wdrażających i decydentów. 

“R” – Recommendations - Zalecenia 

Przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz społecznego przy wykorzystaniu technologii cyfrowych 

jest zagadnieniem złożonym i wymaga wielotorowych działań. 

Warto jednak sformułować wstępne rekomendacje celujących w usunięcie głównych barier 

i zaakcentowaniu kluczowych szans. Rekomendacje będą się odnosiły do AI z możliwością 

zastosowania horyzontalnego, w innych branżach istotnych dla technologii transformacyjnych. 

Uzupełnienie struktury władzy wykonawczej o tak kluczowe resorty jak Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji, właściwie definiuje znaczenie 

transformacji cyfrowej. Istotne jest nadal jasne podzielenie odpowiedzialności i współpraca na osi 

wymienionych resortów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
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Wzajemna komunikacja to jedyna droga do skutecznej realizacji działań we wszystkich czterech 

grupach docelowych: tworzących rozwiązania AI, wdrażających rozwiązania AI na potrzeby polskiej 

gospodarki, wykorzystujących rozwiązania AI i adaptujących się do zmian, jakie AI powoduje 

w gospodarce i społeczeństwie. 

Rozwijanie AI w Polsce w sposób zrównoważony wymaga: 

A) stworzenia ekosystemu wspierającego rozwój AI w Polsce w oparciu o wspólnie zdefiniowane 

wartości oraz wspólnie zdefiniowaną misję,  

B) zwiększenia świadomości i zrozumienia AI, zarówno wśród szerokiej populacji jak i w kluczowych 

grupach (liderzy polityczni, urzędnicy, przedsiębiorcy, 

C) Uwzględnienie przez firmy pracujące z technologią AI wartości wynikających z wizji 

zrównoważonego rozwoju.  

Temat dostępu do danych, który w dotychczasowych pracach i raportach nie został wystarczająco 

głęboko opisany i zdiagnozowany, będzie tematem odrębnej sesji DSF. 

 Kluczowe rekomendacje: 

1) Stworzenie zestawu instytucji lub wybór istniejących instytucji, które będą współpracować w 

tworzeniu ekosystemu AI i wykorzystaniu technologii cyfrowych w gospodarce, które: 

a) ustalą jasny podział odpowiedzialności i zasady koordynacji działań, 

b) osiągną spójność w kluczowych dokumentach strategicznych, 

i) w tym podzielą i zdefiniują działania dla wszystkich 4 grup docelowych (Tworzących, 

Wdrażających, Wykorzystujących, Adaptujących się), 

ii) Uzupełnią w kluczowych dokumentach strategicznych kwestie odpowiedzialności 
za przygotowania wdrażających i decydentów w kluczowych branżach, (grupa II), 

c) zdefiniują mierzalne cele, 

d) zapewnią efektywną implementację strategii poprzez zdefiniowanie podmiotów wiodących w 

kwestiach szczegółowych.  

2) Stworzenie lub wybranie głównego ciała odpowiedzialnego za realizację strategii AI, które 

powinno:  

a) koordynować współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami wiodącymi,  

b) umożliwiać efektywną współpracę z kluczowymi ministerstwami, 

c) monitorować realizację strategii, 

d)  analizować trendy i prognozować dalszy rozwój AI, 

e) być pierwszym punktem kontaktu z perspektywy działań międzynarodowych. 

3) Działania edukacyjne na rzecz wykorzystywania kluczowych technologii cyfrowych w gospodarce. 

Działania te są szczegółowo opisane w rozdziale Edukacja/Kompetencje/Rynek pracy. Do 

najważniejszych działań należą:  
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a) Podwojenie liczby studentów kończących studia informatyczne i osiągnięcie liczby 80 tysięcy 

absolwentów rocznie, celem wzrostu podaży specjalistów ICT pracujących w przedsiębiorstwach 

i branży IT, 

b) Przygotowanie programu wsparcia studiów magisterskich i podyplomowych, pozwalającego na 

kształcenie i specjalizację w obszarze AI 10 tysięcy studentów rocznie, co może zapewniać 8 tys. 

absolwentów - 10% docelowej populacji studentów kierunków ICT, 

c) Niezwłoczne przygotowanie programu szkoleń i wsparcia dla wykładowców kierunków AI, aby 

zapewnić ich odpowiednią liczbę i jakość, 

d) Wprowadzenie i cykliczna aktualizacja zagadnień transformacji cyfrowej w programach nauczania, 

na studiach magisterskich w dziedzinach związanych z ekonomią, zarządzaniem i prawem, celem 

budowy kompetencji funkcjonowania w gospodarce opartej o dane, 

e) Wprowadzenie i cykliczna aktualizacja zagadnień transformacji cyfrowej w programach nauczania 

na studiach magisterskich w dziedzinach podatnych na transformację cyfrową (finanse, medycyna, 

przemysł wytwórczy, transport, itp.), celem budowy kompetencji funkcjonowania w gospodarce 

opartej o dane, 

f) Przypisanie odpowiedzialności oceny sytuacji w segmencie kształcenia ustawicznego. 

4) Rozszerzenie systemu ulg podatkowych w sposób zrównujący wdrażanie programów 

pilotażowych z działaniami B+R. 

5) Przygotowanie przez UODO jasnych wytycznych w sprawie wykorzystywania danych 

przedsiębiorstwa, danych klientów oraz głównych kategorii danych nienależących do 

przedsiębiorstwa: 

a) Promocja wytycznych przez organizacje branżowe i organizacje wspierające przedsiębiorczość 

(temat do pogłębienia podczas kolejnej sesji DSF). 

6) Zwiększenie liczby projektów pilotażowych, testów, hackatonów i innych aktywności 

ułatwiających wdrożenia, przez instytucje państwowe i podmioty podlegające ustawie 

o zamówieniach publicznych: 

a) Przegląd prawa o zamówieniach publicznych pod tym kątem, 

b) Powinien zostać powołany nowy program w NCBiR (na wzór DARPy) ułatwiający komercjalizacje 

projektów z zakresu rozwoju AI. Strategiczni partnerzy projektu (np. spółki skarbu państwa) 

powinni dostarczyć dane do treningu i tworzenia rozwiązań AI. 

7) Przygotowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji otwartego konkursu na pomysł i opis zastosowania 

rozwiązań AI w administracji i kluczowych obszarach odpowiedzialności państwa (służba zdrowia, 

edukacja, itp.). 

 

Sesja 1 - Zasady i wartości etyczne 

“O” – Objective – Cel 

Celem sesji było wypracowanie rekomendacji dla ministerstw, organizacji branżowych, 
przedsiębiorców i organizacji sektora pozarządowego, zwiększających świadomość potrzeby 
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stworzenia, promowania i stosowania norm etycznych i dobrych praktyk w zakresie rozwijania 
i wykorzystywania rozwiązań AI oraz określenie warunków, w których mogą pojawić się potrzeby 
stworzenia prawnych regulacji w tym zakresie. 
Rekomendacje powinny pojawić się w ciągu najbliższych kwartałów definiując niezbędne ramy dla dalszych 
prac nad tworzeniem ekosystemu AI i wykorzystaniem rozwiązań AI, w sposób spełniający warunki 
zrównoważonego rozwoju. 

“S” – Status – Stan wyjściowy 

Zrównoważony rozwój AI oznacza, że rozwój tej technologii i innowacje z jej wykorzystaniem muszą brać 

pod uwagę skutki społeczne i dobrostan obywateli, na których rozwiązania AI będą oddziaływać. Wraz 

z rozwojem nowej emergentnej technologii, jaką jest AI, stajemy przed wyzwaniem odpowiedniego jej 

ukształtowania.  Cel ten można osiągnąć poprzez odpowiednie określanie norm etycznych oraz tworzenie 

regulacji, które kształtują rozwój technologii. Szczególna odpowiedzialność leży po stronie twórców 

rozwiązań AI, którzy są odpowiedzialni za ich wdrażanie w sposób etyczny i zgodny z szerszym interesem 

publicznym. 

Polska, a szerzej Europa, powinna wypracować własne podejście do świadomego kształtowania 

rozwoju AI, które połączy wzrost gospodarczy, konkurencyjność i innowacyjność z troską, aby 

technologie służyły społeczeństwu. Powinna ona opierać się na równowadze między dbaniem 

o innowacyjność i potencjał rozwojowy, a ochroną praw podstawowych i przestrzeganie kluczowych zasad 

etycznych. 

 

Regulacje będą niezbędne tam, gdzie wykorzystanie technologii AI wpływa na prawa podstawowe 

obywateli, szczególnie ze względu na brak horyzontalnego efektu większości praw i wolności. 

W przypadku pozostałego zakresu rozwoju AI, nie związanego z prawami podstawowymi, należy 

stosować mechanizmy soft law, na przykład standardy etyczne rozwoju AI.  

Do kluczowych zasad etycznych, które powinny kształtować rozwój AI należą budowanie zaufania do 

technologii, odpowiedzialność, przejrzystość, bezpieczeństwo, inkluzywność.  

  

Już dziś istnieją regulacje – w szczególności te odnoszące się do różnego rodzaju danych, które wpływają 

na rozwój technologii AI. Są to między innymi przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

cyberbezpieczeństwa, swobodnego przepływu danych osobowych, czy prawa do eksploracji tekstu 

i danych (text and data mining).  

  

Wraz z rosnącym tempem rozwoju i wdrażania AI, standardy etyczne stają się podstawowym narzędziem 

soft law, mającym służyć kształtowaniu tych rozwiązań. Kwestia „etyki sztucznej inteligencji” jest obecna 

w Europejskiej strategii „Sztuczna inteligencja dla Europy” oraz większości strategii państw członkowskich. 

W miarę jak dochodzi do kolejnych wdrożeń technologii AI, rysują się wyzwania z nimi związane. Można 

wśród nich wymienić: 

• kwestię algorithmic bias – czyli skrzywienia procesu podejmowania decyzji z pomocą algorytmów 

z powodu wadliwie dobranych danych, na których uczył się algorytm;  
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• wyzwań związanych z autonomicznymi pojazdami – przede wszystkim odpowiedzialność za 

ewentualne szkody i wypadki; 

• zagrożenia związane z masowymi wdrożeniami technologii rozpoznawania twarzy. Wdrożenia 

AI z tej dziedziny, szczególnie jeśli są nadużywane przez instytucje publiczne, mogą dziś wspierać 

masowy nadzór i inwigilację obywateli. 

Jednocześnie pojawiają się pierwsze przykłady szczegółowych rozwiązań regulacyjnych dotyczących AI, 

takie jak prawo do wyjaśnienia wpisane w rozporządzenie RODO, regulacja technologii rozpoznawania 

twarzy w USA czy przepisy zapewniające transparentność zautomatyzowanych decyzji kredytowych 

w Polsce.  

Na świecie, wiele podmiotów biznesowych formułuje swoje standardy etyczne: listę fundamentalnych 

zasad i wartości, którymi kieruje się w rozwoju tych technologii. Przykładami takich standardów są: 

• Microsoft AI Principles (https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai), 

• Google AI Principles (https://www.blog.google/technology/ai/ai-principles/). 

Na poziomie europejskim, High Level Expert Group, powołana przez Komisję Europejską, opracowała pod 

koniec 2018 roku propozycję „Ethics Guidelines for Trustworthy AI”. W dokumencie jest zaproponowane 

pięć podstawowych zasad, które zdaniem ekspertów zrzeszonych w grupie roboczej są syntezą 

standardów zapisanych w różnorodnych dokumentach dotyczących etyki AI (grupa robocza opierała się na 

badaniach zespołu prof. Luciano Floridi, który w ramach projektu AI4People dokonał syntezy istniejących 

standardów).  

W ocenie grupy roboczej Komisji Europejskiej, podstawowe zasady rozwoju AI to: 

• działanie dla dobra („czyń dobrze”),  

• unikanie negatywnych skutków („nie krzywdź”),  

• autonomia (szacunek dla samostanowienia i możliwości wyboru przez jednostki), 

• sprawiedliwość, 

• prawo do wyjaśnienia.  

W Polsce jesteśmy przed pogłębioną debatą dotyczącą standardów etycznych i rozwoju AI. Poza pracami 

jednej z grup roboczych w procesie tworzenia założeń strategii rozwoju AI w Polsce (trwającymi niecałe pół 

roku), brak w Polsce systematycznego namysłu nad etyką i regulacją AI.  

  

Brak też w Polsce podmiotów, poza międzynarodowymi korporacjami, które wypracowałyby własne 

standardy etyczne. Normy tego rodzaju oraz podejście do regulacji nie zostały również jeszcze 

zdefiniowane przez państwo. Brak wreszcie podmiotów wyspecjalizowanych w tego rodzaju 

zagadnieniach, które mogłyby pełnić rolę centrów kompetencji lub innowacji. Podmioty takie powinny 

być odpowiedzialne nie tylko za kwestie etyczne i regulacyjne. Kompleksowe podejście do 

zrównoważonego rozwoju AI powinno łączyć tę rolę z funkcjami edukacyjnymi oraz zdolnością 

monitorowania zmian i diagnozowania przyszłych wyzwań. Szczególnie istotna jest przy tym zdolność 

rozumienia polskiej specyfiki – zarówno w kwestii kontekstu, jak i stawianych celów. 
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„I” – Issues – Bariery 

Tworząc standardy etyczne i rozwiązania regulacyjne kształtujące rozwój AI w Polsce i w Europie, należy 

uniknąć zarówno braku wystarczających przepisów chroniących obywateli, jak i przeregulowania 

technologii – szkodliwego dla konkurencyjności i innowacyjności. 

Do głównych barier należy: 

1) Utrata konkurencyjności spowodowana nadmierną regulacją technologii – przykładem może być 

europejskie prawo sui generis ochrony baz danych, które ogranicza wykorzystanie danych 

w rozwiązaniach AI i tym samym obniża konkurencyjność podmiotów działających w Europie. 

2) Ryzyko hasłowego traktowania norm etycznych przy jednoczesnym osłabianiu regulacji chroniących 

obywateli. 

3) Tworzenie rozwiązań technologicznych, ukierunkowanych na kontrolę różnych sfer życia obywateli, 

wykraczających poza zdefiniowaną rolę państwa w społeczeństwie demokratycznym. 

4) Brak świadomości pilności wypracowania i promocji standardów etycznych oraz potrzeb określenia 

niezbędnych ram regulacyjnych wśród kluczowych podmiotów ekosystemu AI. 

5) Niski poziom edukacji cyfrowej na wszystkich etapach uczenia się przez całe życie, utrudniający 

prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących etyki, regulacji i zapobiegania zagrożeniom AI. 

6) Tworzenie rozwiązań opartych o niewłaściwie przygotowane i niereprezentatywne zbiory danych, 

prowadzące do niesprawiedliwego traktowania grup obywateli. 

“R” – Recommendations - Zalecenia 

1. Należy zoperacjonalizować normy etyczne, tak by było możliwa ich weryfikacja i rozliczenie.  

o Korporacje i firmy technologiczne muszą wypracować mechanizmy wdrażania zaleceń 

etycznych, tak aby były one odzwierciedlone w tworzonym kodzie. Ważne jest, aby 

procedury przestrzegania zaleceń etycznych były transparentne i podlegały ewaluacji 

z perspektywy interesu publicznego 

o W przypadku administracji publicznej, rekomendujemy przełożenie norm na narzędzie 

podobne do oceny skutków regulacji (OSR), które powinno być stosowane do wszelkiego 

rodzaju działań administracji państwowej z zastosowaniem AI (dotyczy to nie tylko działań 

regulacyjnych, ale też wdrożeń AI w sektorze publicznym)  

o Ponieważ polskie MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, będące główną siłą tworzącą polskie 

rozwiązania AI, nie tworzą własnych standardów etycznych, powinny one zostać 

opracowane organizacje branżowe – takie jak izby gospodarcze czy stowarzyszenia 

podmiotów gospodarczych 

2. Wdrażanie AI w sektorze publicznym wymaga monitorowania i ewaluacji pod względem 

przestrzegania standardów etycznych i identyfikacji zagrożeń. Wdrożenia publiczne AI powinny 

być wzorcowe pod tym względem. 

3. Podmioty odpowiedzialne za ochronę konsumentów powinny nabyć odpowiednich 

kompetencji, by móc monitorować szczegółowo wdrożenia technologii AI 
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4. Należy powołać instytucję odpowiedzialną za monitorowanie i wdrażanie standardów 

etycznych AI, oraz diagnozowanie potrzeby regulacji technologii. Przykładem takiego ciała może 

być powołane w Wielkiej Brytanii międzysektorowe ciało doradcze Centre for Data Ethics. Ciało 

takie powinno posiadać kompetencje dotyczące sektorowych wyzwań etycznych i regulacyjnych 

oraz sposobów ich rozwiązywania: 

o Taka instytucja powinna współpracować (lub łączyć funkcje) z podmiotem analizującym 

i wyjaśniającym wpływ AI na społeczeństwo. Przykładem takiej instytucji może być 

francuski think tank CERNA (La Commission de réflexion sur l’éthique de la Recherche en 

sciences et technique du numérique d’Allistene). Analiza wpływu społecznego jest 

niezbędnym uzupełnieniem namysłu etycznego i regulacyjnego nad AI. 

5. Należy podnosić świadomość kluczowych grup społecznych: twórców, wdrażających 

i użytkowników AI poprzez szkolenia dotyczące etyki i regulacji AI. Powinny one być częścią 

szerszego projektu edukacyjnego – takiego jak np. fiński kurs „Elements of AI”, który z założenia ma 

być ukończony przez 1% obywateli Finlandii. 
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Sesja 1 – Rola państwa w stymulowaniu ekosystemu i popytu na AI 

 

“O” – Objective – Cel  

  

Rola państwa nie może się ograniczać do regulacji sektora AI – państwo musi być aktywnym uczestnikiem 

ekosystemu AI w Polsce. Wdrożenia AI w sektorze publicznym powinny być wzorcowe, jeśli chodzi 

o standardy etyczne. Państwo jest również odpowiedzialne za inwestowanie środków publicznych na 

rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju AI w Polsce. Wymaga to prowadzenia działań 

obejmujących wytyczanie strategii, monitorowanie jej rozwoju oraz zapewnianie międzysektorowego 

dialogu między różnymi interesariuszami rozwoju AI w Polsce. 

              

“S” – Status – Stan wyjściowy  

  

W połowie 2018 roku, polska administracja publiczna rozpoczęła pracę nad strategią rozwoju AI w Polsce. 

W grudniu 2018, Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło założenia takiej strategii, przygotowane przez grupy 

robocze współpracujące z resortem. W styczniu 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

zorganizowało konferencję inicjującą prace nad „Mapą drogową rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. 

  

W ostatnich kilku latach powstały pierwsze wdrożenia AI w administracji publicznej, m.in. w systemie 

monitorowania ruchu drogowego CANARD, czy systemie teleinformatycznej izby rozliczeniowej STIR. 

Obecnie szereg resortów i instytucji deklaruje wdrożenia AI w najbliższym czasie. 

  

Brak obecnie podmiotów dedykowanych do wdrażania AI w sektorze publicznym, do wdrażania 

i monitorowania standardów etycznych (piszemy o tym w poprzedniej części) oraz do wspierania 

ekosystemu AI w Polsce. 

Równocześnie wiele krajów tworzy kompleksowe ramy dla przyspieszenia rozwoju ekosystemu i rozwiązań 

AI.  

 

Jednym z najlepszych przykładów takich działań jest zorganizowanie wsparcia dla rozwoju AI 

w Wielkiej Brytanii. W ramach programu AI Sector Deal stworzono system uzupełniających się instytucji, 

dzielący odpowiedzialność i ustalający warunki współpracy. Należą do niego: 

• Rada ds. AI (AI Council): forum dyskusyjne do wypracowywania kierunku, w jego prace są 

zaangażowani przedstawiciele sektora publicznego, świat nauk oraz biznesu.  

• Urząd ds. Sztucznej Inteligencji: instytucja zajmująca się implementacją strategii AI w Wielkiej 

Brytanii.  

• Instytut Turinga: zajmuje się koordynacją prac badawczych.  
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• Centrum ds. Etyki Danych i Innowacji: ciało odpowiedzialne za bezpieczne i etyczne wykorzystanie 

danych oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Wspiera również wdrażanie innowacji.  

• Instytut ds. Otwartości danych: współpracuje z firmami i instytucjami w celu stworzenia otwartego, 

godnego zaufania ekosystemu danych, w którym ludzie mogą podejmować lepsze decyzje 

wykorzystując dane i zarządzając przy tym wszelkimi szkodliwymi skutkami.  

Podobne ciała do AI Council wprowadziły m.in.:  

• Singapur - Advisory Council on the Ethical Use of AI and Data,  

• Japonia - Strategic Council for AI Technology, 

• Włochy - planują stworzenie National Competence Centre i Trans-disciplinary Centre on AI. 

„I” – Issues – Bariery  

 

1. Brak podmiotów administracji publicznej zdolnych pełnić rolę koordynacyjną oraz centrum 

kompetencji i innowacji dla sektora publicznego. 

2. Brak ciała odpowiedzialnego za wdrażanie standardów etycznych w ekosystemie AI w Polsce. 

3. Niski poziom kompetencji niezbędnych dla rozwoju AI wśród urzędników i pracowników sektora 

publicznego. 

“R” – Recommendations - Zalecenia  

1. Należy zdefiniować rozwój AI w Polsce w kategorii misji, która jasno zdefiniuje nasze cele jako 

państwa w obszarze rozwoju AI. Jeśli wdrożenie AI w różnych sektorach i wymiarach 

społeczeństwa faktycznie oznacza całościową jego transformację, to także niezbędne jest 

zdefiniowanie wspólnej misji - całościowego ujęcia takiego wyzwania. To także kwestia jasnego 

zdefiniowania wizji Polski jako państwa funkcjonującego i starającego się konkurować z innymi 

państwami w globalnym ekosystemie AI. W ramach tak zdefiniowanej misji mogą być następnie 

definiowane konkretne programy badawcze, źródła finansowania, itd. Przykładem takiego 

podejścia jest brytyjska strategia rozwoju przemysłu (Industrial Strategy), która definiuje cztery 

“wielkie wyzwania”: AI i dane, starzejące się społeczeństwo, czysty rozwój oraz przyszłość 

mobilności. 

2. Rekomendujemy, aby podstawą polskiej strategii AI było zdefiniowanie fundamentalnych 

wyzwań, których rozwiązanie będzie celem wspólnych działań w ramach ekosystemu AI. 

3. Państwo powinno realizować i wspierać działania edukacyjne podnoszące świadomości 

i wiedzę o AI. Są one niezbędne dla zapewnienia popytu na AI. Szkolenia osób na stanowiskach 

przywódczych oraz kluczowych specjalistów wpłyną na ilość wdrożeń AI. Szczególnie istotne jest 

podnoszenie kompetencji pracowników administracji publicznej i sektora publicznego. 

4. Należy dokonać pilotażowych wdrożeń w administracji publicznej jako sektorze mogącym 

w znaczący sposób wykorzystywać AI. Przykładowo państwo mogłoby dokonać wdrożeń 
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w medycynie (np. asystent lekarza czy diagnoza chorób cywilizacyjnych), podatkach (np. kontrola 

i automatyzacja oświadczeń skarbowych). 

5. Należy stworzyć zestaw instytucji, które umożliwią dialog międzysektorowy, wdrażanie 

i monitorowanie strategii oraz realizację ustalonych standardów etycznych.  

a. Główne ciało odpowiedzialne za AI powinno: w pierwszej kolejności wyznaczać 

strategiczny kierunek działań i monitorować jego realizację. Po drugie, powinno 

redukować bariery w rozwoju rozwiązań AI i ich innowacyjności. Po trzecie, tego rodzaju 

podmiot powinien promować standardy etyczne, wspierać podaż talentu cyfrowego na 

potrzeby sektora AI, być odpowiedzialnym za rozwój świadomości społecznej oraz za 

obecność polski w międzynarodowych debatach o rozwoju AI i wreszcie analizować trendy 

i prognozować dalszy rozwój AI. 
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Sesja 2 – Edukacja / Kompetencje / Rynek pracy 

Wprowadzenie do sesji tematycznej 

Sztuczna inteligencja coraz bardziej zmienia światową gospodarkę i prognozuje się, że znacząco zmieni też 

rynek pracy. Z tą zmianą związany jest szereg wyzwań przed jakim stoją nie tylko pracownicy czy 

przedsiębiorcy, lecz również Państwa, z uwagi m.in. na konstrukcję systemu emerytalnego. Na świecie 

testowane są nowe podejścia, jak np. bezwarunkowy dochód podstawowy, który ma zapewnić 

zrównoważony rozwój nowoczesnego społeczeństwa. W tak dynamicznym świecie, szereg umiejętności 

staje się nagle nieprzydatnych, podczas gdy tworzone są nowe miejsca pracy wymagające nowych 

umiejętności, których na rynku brakuje, lub posiadają je tylko młodzi pracownicy. Rodzi to szereg wyzwań, 

a Państwa starają się na nie odpowiedzieć, celem zapewnienia pełnego zatrudnienia obywateli 

w gospodarce narodowej. W konsekwencji kolejne kraje podejmują też działania w zakresie promocji 

podejścia uczenia się przez całe życie. Nowe technologie wymagają też najczęściej nowych umiejętności 

i w gospodarce światowej wygra ten kraj, który szybciej i sprawniej dostosuje m.in. swój system edukacji 

do potrzeb nowoczesnego Społeczeństwa 5.0. 

W związku z powyższym kluczowe było dokonanie diagnozy, wskazanie barier, a zarazem rekomendacji 

i zaleceń dla polskiego rządu celem skutecznego zmierzenia się z ww. wyzwaniami. Z punktu widzenia 

społeczeństwa jako takiego, jak również z punktu widzenia zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

kluczowe jest zaprojektowanie rekomendacji i planu działań w zakresie edukacji, kompetencji jak również 

rynku pracy. 

“O” – Objective - Cel 

Wskazanie barier, a zarazem rekomendacji i zaleceń dla polskiego rządu celem skutecznego 

zmierzenia się z wyzwaniami podaży i jakości kształconych kadr, struktury kompetencji potrzebnych 

w gospodarce w ciągu kolejnych dziesięciu lat oraz przewidywanymi skutkami transformacji cyfrowej 

dla polskiej gospodarki, z perspektywy potrzeb strategii AI dostarczającej widoczne rezultaty 

w ciągu 5 lat. 

 

Uczestnicy dyskusji stawiali sobie następujące pytania: 

1. Czy w pracach Zespołu przy Ministerstwie Cyfryzacji zidentyfikowano wszystkie bariery w systemie 

edukacji i poprawnie zdiagnozowano stan obecny? Czy są to jedyne wyzwania i bariery, które należy 

pokonać by rozwijać i wykorzystywać AI w Polsce?  

2. Jak zwiększyć liczbę specjalistów i naukowców AI w Polsce? Weryfikacja założeń i pomysły 

z priorytetami? 

3. Jak zmniejszyć niedopasowanie umiejętności pracowników do oczekiwań przedsiębiorców w związku 

z rozwijająca się cyfrową gospodarką? 
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4. Jak wspierać i modelować wpływ AI na rynek pracy – co jest potrzebne do tego by bilans korzyści 

i zagrożeń był dodatni?           

“S” – Status – Stan wyjściowy 

Gospodarka, która chce przyspieszyć proces swojej cyfryzacji i budowy konkurencyjności w oparciu 

o wykorzystywanie technologii cyfrowych i informacyjnych, jest określana mianem gospodarki opartej 

o wiedzę. Rozwój takiej gospodarki wymaga skupienia się na kilku obszarach:  

1. edukacji,  

2. dostępie do danych i informacji,  

3. wzmocnieniu branży wysokich technologii w tym ICT i segmentu AI,  

4. budowie ekosystemu transformacji gospodarki,  

5. umożliwieniu finansowania przyspieszonej transformacji  

6. oraz zdefiniowaniu ram regulacyjnych, prawnych, etycznych i organizacyjnych, takiej 

transformacji. 

Grupa docelowa działań edukacyjnych jest poprawnie zdefiniowana w pracach grupy ekspertów na 

rzecz Ministerstwa Cyfryzacji w raporcie “Założenia do strategii AI w Polsce” z listopada 2018 r. 

Raport wydziela 4 główne grupy docelowe działań edukacyjnych: 

1. Specjalistów odpowiedzialnych za TWORZENIE rozwiązań AI, 

2. Specjalistów odpowiedzialnych za WDRAŻANIE rozwiązań AI, pomagających współtworzyć 

i wykorzystywać rozwiązania AI w firmach i organizacjach, 

3. Użytkowników AI (UŻYWANIE), 

4. Grupy, które będą musiały się zaadaptować do nowych warunków na rynku pracy na skutek 

wdrożeń AI i będą wymagały przekwalifikowania. (ADAPTACJA). 

TWORZENIE  specjaliści AI (zaangażowani w startupy, współpracujący z przedsiębiorstwami 
tworzącymi rozwiązania oparte o AI, trenerzy, mentorzy).  
zespoły naukowe AI  
instytucje edukacyjne - uniwersytety, szkoły średnie specjalizujące się w edukacji 
IT AI, profesjonalne edukacyjne NGO  
uczniowie, studenci, absolwenci – budowanie kompetencji IT AI od podstaw  
przedsiębiorstwa tworzące, rozwijające rozwiązania wykorzystujące technologię 
AI  
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WDRAŻANIE  zarządy i zarządzający firmami  
specjaliści dziedzinowi i kierownicy pracujący w dziedzinach, gdzie AI jest 
strategicznie ważne  
studenci zarządzania i prawa  
studenci kierunków, gdzie rozwiązania AI mogą tworzyć dużą wartość (finanse, 
medycyna, organizacja przemysłu, konstrukcja pojazdów, bezpieczeństwo i 
cyberbezpieczeństwo, etc)  
analitycy, think tanki, eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie (H2020, 
NCBiR, PARP, etc.)  
agencje rządowe wspierające ekosystem  
legislatorzy i kancelarie prawne  

UŻYTKOWANIE  liderzy społeczni zdolni wdrażać transformację cyfrową swoich instytucji i 
otoczenia  
nauczyciele  
edukatorzy  
metodycy edukacji i doradcy zawodowi  

ADAPTACJA   

 

osoby wykonujące ustrukturyzowane prace umysłowe wymagające średnich lub 
niskich kompetencji, takie jak pracownicy call centers, obsługi klienta, 
księgowości i kadr 
osoby uczące się przez całe życie 
uczniowie i studenci 

 

Edukacja specjalistów ICT oraz decydentów otoczenia i specjalistów branżowych 

Analiza obszaru specjalistów ICT, w którym będzie się również zawierać część specjalistów do 

tworzenia rozwiązań AI, jest zawarta w paragrafie “Specjaliści ICT i ich kształcenie” sekcji 1. 

Do perspektywy ilościowej wynikającej z analizy danych statystycznych należy dodać perspektywę 

jakościową. Do jej sporządzenia można wykorzystać rezultaty prac Zespołu roboczego ds. kompetencji 

tworzenia i wdrażania rozwiązań gospodarki 4.0, pracującego przy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji 

– Informatyka. 

Zespół wykorzystał jako punkt wyjścia analizy struktury kompetencji specjalistów ICT prace 

brytyjskiej fundacji SFIA Foundation, która tworzy i zarządza matrycą kompetencji dla zawodów 

informatycznych ‘Skills for the information age’.  

SFIA definiuje trzy grupy kompetencji informatycznych:  

• Kompetencje techniczne: Computer Science (algorytmika, języki programowania, etc), 

• Kompetencje systemowe: Information and Communication Technology 

• Skills For The Information Age, do których zalicza kompetencje techniczne obszarach: software 

engineering, cyber security, digital transformation, agile & DevOps, big data and analytics, knowledge 

management, Artificial Intelligence, automation of software and physical systems. 

Analiza oferowanych kierunków studiów na uczelniach oferujących studia o profilu informatycznym 

wskazuje, że programy nauczania skupiają się głównie na obszarze Computer Science 
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i Information and Communication Technology, podczas gdy obszar SFIA, jest traktowany 

w sposób niespójny i wybiórczy.  

Tematy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z perspektywy tworzenia i programowania 

pojawiają się w Polsce na kilkunastu uczelniach, ale ciągle na małą skalę. Natomiast zagadnienia 

transformacji cyfrowej, które są istotne dla zbudowania współpracy pomiędzy grupą twórców 

i decydentów/wdrażających rozwiązania AI, pojawiają się jedynie w ofercie 2 szkół wyższych: Szkoły 

Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.  

W swoich pracach zespół Rady ds. Kompetencji rozszerzył model SFIA i uzupełnił go o 3 zespoły 

kompetencji: 

• kompetencje współpracy, (komunikacji, społeczne, zarządzania zmianą, zasad pracy w zespole, 

zarządzania ludźmi i projektami), 

• kompetencje uczenia się przez całe życie (LLL), 

• kompetencje kontekstu branżowego (budujące wspólny język z działami i organizacjami, system 

pojęć, które wykorzystują dane technologie, celem zdefiniowania problemów i zbudowania 

efektywnego rozwiązania, a następnie przełożenia go na zmianę organizacyjną). 

Strukturę kompetencji grupy tworzącej rozwiązania AI, opisuje poniższy schemat: 

 

 

Z kolei, jeśli odnieść tą koncepcję do grupy wdrażającej rozwiązania, otrzymalibyśmy niemal 

symetryczną strukturę opisaną, jak niżej: 
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Model współpracy pomiędzy branżami, wyglądający jak niżej, jest w pełni zgodny i dobrze wpisuje 

się w rekomendacje, współpracy interdyscyplinarnej, różnicowania zespołów AI, szkoleń decydentów 

i managerów biznesu z zagadnień AI. Zagadnienia te są dobrze opisane w raporcie Ministerstwa 

Cyfryzacji. 

 

 

 
Rynek pracy i użytkownicy rozwiązań AI 

Oprócz twórców i wdrażających raport poprawnie definiuje dwie kolejne grupy docelowe działań 

edukacyjnych w zakresie rozwoju AI: użytkowników i tych członków społeczeństwa, którzy na skutek 

zmian w gospodarce muszą się adaptować do nowych wyzwań i realiów. 

Analiza sytuacji tych grup pomoże odpowiedzieć na pytania związane z wpływem AI na rynek pracy. 

Sytuację wyjściową i wyzwania dla użytkowników i adaptujących się do nowych realiów dobrze opisuje 

report ‘Automation, skills use and training’ OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, 

Ljubica Nedelkoska, Glenda Quintini z marca 2018r.  

Z raportu wynika, że Polska będzie jednym z krajów, który będzie zmagał się z większą niż 

przeciętnie skalą wyzwań w tym obszarze. Wg reportu pokazuje różnice w podatności zawodów na 

automatyzację i pokazuje, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polsce, Słowacji, Litwie, 

ale również Niemczech większa liczba stanowisk pracy jest podatna na eliminację lub głębokie 

przekształcenie na skutek automatyzacji opartej o wdrażanie rozwiązań wykorzystujących AI.  

Raport pokazuje, że w Polsce prawdopodobieństwo głębokich zmian dla przeciętnego pracownika 

wynosi ponad 52%. W efekcie skutkuje to powstaniem większych  potrzeb w obszarze szkoleń, 

przystosowywania się do nowych warunków pracy oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Większy 

udział stanowisk podatnych na automatyzację wynika ze struktury zatrudnienia - w tych krajach 

(w tym w Polsce) większa liczba pracowników wykonuje zrutynizowane czynności manualne (głównie 

w przemyśle) i umysłowe (głównie w centrach usług). Według raportu ABSL w centrach usług w Polsce 

pracuje obecnie ponad 250 tys. pracowników. Centra B+R zatrudniają 14% z nich, Shared Services 

Centers (SSC), czyli centra usług wspólnych zatrudniają 35%, centra IT 30%, a Business Process 

Outsourcing (BPO) tzn. outsourcing procesów biznesowych zatrudnia 21% wszystkich pracowników 
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centrów usług wspólnych. Zwiększona automatyzacja usług na świecie może spowodować utratę 

pracy przez część pracowników centrów usług w Polsce, głównie tych wykonujących w znacznej części 

prace rutynowe. 

Problem poszerzania obecnych i nabywania nowych kompetencji lub zmiany zawodu będzie w Polsce 

trudniejszy z powodu rozdrobnionej struktury polskiego rynku. 

Badania firm Deloitte (2018 Global Human Capital Trends) i Accenture (Reworking the Revolution) 

wskazują dodatkowo, że rozwój kompetencji i wsparcie w zakresie szkoleń są głównie oferowane 

tym pracownikom, których firmy chcą utrzymać i rozwijać, a nie tym, których zatrudnienie jest 

zagrożone. Dodatkowo rosnące zatrudnienie pracowników na innych typach umów, niż umowa 

o pracę powoduje, że pracownicy zatrudnieni na alternatywnych kontraktach nie podlegają 

szkoleniom. Szkolenia i inwestycje w rozwój osobisty są w zorganizowany sposób oferowane głównie 

przez firmy duże i średnie. Firmy mniejsze mają mniej świadomości i środków, aby w ten obszar 

inwestować. W efekcie w wielu krajach mamy malejące grupy pracowników, które otrzymują 

regularne wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i rosnącą grupę pracowników, którzy sami są 

odpowiedzialni za swój rozwój. 

Taka sytuacja stwarza kolejne wyzwania w zakresie projektowania systemu edukacyjnego, aby 

stwarzać system zachęcający do kształcenia ustawicznego i rozwijać kompetencje uczenia się przez 

całe życie. Obecnie w Polsce nie ma jasnego zapisania odpowiedzialności za politykę w zakresie 

kształcenia ustawicznego. 

Przed Polską stoi szczególnie duże wyzwanie, ponieważ większość Polaków nie uczestniczy 

w kształceniu ustawicznym. Wg badań Eurostatu tylko niewiele ponad 25% dorosłych w Polsce 

uczestniczyło w jakimkolwiek szkoleniu, w porównaniu do średniej unijnej na poziomie 45% 

i poziomu 65-70% osiąganego przez Holandię, kraje nordyckie i Szwajcarię. Bliższe nam Czechy 

i Słowacja, lokują się już powyżej unijnej średniej. (Participation rate in education and training, 

Eurostat 2018). 

Nie ma obecnie badań, które odpowiadałyby na pytanie jak będzie wyglądała równowaga pomiędzy 

usuwaniem miejsc pracy przez automatyzację, a tworzeniem nowych miejsc pracy w gospodarce. Nie 

ma również odpowiedzi do jakiego stopnia automatyzacja może zredukować liczbę nieobsadzonych 

miejsc pracy, na skutek zmian demograficznych, emigracji i braku aktywności zawodowej.  

Jednak nawet przy założeniu, że eliminacja miejsc pracy powodowana automatyzacją równoważyłaby 

się z liczbą nieobsadzonych stanowisk i liczbą nowych stanowisk pracy tworzonych w gospodarce, to 

z całą pewnością wystąpi problem braku dopasowania kompetencji pracowników 

z automatyzowanych miejsc do nowopowstających miejsc pracy. Problemy te wymagają badań 

przeprowadzonych lokalnie w Polsce. 
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Przykłady działań edukacyjnych na rzecz AI w innych krajach 

Porównując plany i działania innych państw w obszarze rozwijania kompetencji dla tworzenia, 

wdrażania i wykorzystywania rozwiązań AI na uwagę zasługują następujące inicjatywy: 

• Szwecja: Uzupełnienie programów różnego rodzaju studiów o podstawowe kształcenie 

w zakresie informatyki, 

• Niemcy: Szczególny nacisk na kształcenie „Architektów AI”, czyli osoby łączące wiedzę o AI ze 

zrozumieniem biznesowym konkretnych sektorów gospodarki, 

• Finlandia: Stworzenie programu „Master in AI”, nastawionego na dokształcenie osób 

pracujących w kluczowych branżach, 

• Finlandia: Szkolenie e-learningowe dla obywateli przybliżające im czym jest sztuczna 

inteligencja 

• Francja: Decyzja o podwojeniu liczby studentów strategicznych kierunkach takich jak 

matematyka, informatyce, AI i data science  

• Estonia: na poziomie liceum, przez e-learning, uczniom przypisywane są różne kompetencje 

• Singapur: specjalny kurs dla studentów, 9 miesięczne staże wśród firm, specjalne programy 

dla naukowców, szkolenie dla całego społeczeństwa. 

 

„I” – Issues – Bariery 

1) W Polsce obecnie kształci się zbyt małą liczbę specjalistów ICT względem potrzeb gospodarki, 

odnosi się to również do specjalistów AI: 

a) W Polsce spada liczba przyjętych studentów na kierunek informatyka. Według świata 

akademickiego wiąże się to między innymi ze współczynnikiem 13, który ogranicza nabór 

studentów na studia wyższe. Współczynnik ten określa liczbę studentów na jednego wykładowcę. 

2) Polski system edukacji nie uczy pracy zespołowej, podczas gdy prace nad sztuczną inteligencją 

wymagają pracy zespołowej. Niski poziom zaufania i współpracy utrudnia rozwój 

interdyscyplinarnych produktów w nowych technologiach. 

3) Polską edukację cechuje silosowość nauczania, podczas gdy sztuczna inteligencja jest 

interdyscyplinarna i wymaga wiedzy z wielu dziedzin wzajemnie się przenikających. Obecnie, po 

uchwaleniu Konstytucji dla Nauki (ustawa 2.0) wprowadzono podział na dziedziny naukowe, co 

utrudnia badania interdyscyplinarne. Brak jest badań w zakresie aspektów z połączonych dziedzin 

takich jak humanistyka i technologia.  

4) Na uczelniach o charakterze branżowym nie uczy się o konsekwencjach zmian technologicznych 

(transformacji cyfrowej) i nie buduje się kontekstu wykorzystywania technologii, w tym AI, w biznesie: 

a) Zarządzający polskimi firmami oraz decydenci otoczenia nie posiadają wiedzy na temat 

transformacji cyfrowej. 
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5) Polska znajduje się na 5. miejscu od końca w zakresie krajów, gdzie przywiązuje się wagę do 

edukacji ustawicznej (przez całe życie). Wskaźnik ten dla Polski jest o 60% niższy niż średnia w Unii 

Europejskiej i 80% niższy od liderów kształcenia ustawicznego (państwa skandynawskie). 

6) Na uczelniach technicznych dla specjalistów ICT (w tym AI), nie uczy się kontekstu biznesowego 

kluczowych branż dla zastosowań nowoczesnych technologii i AI.  

a) Brak nacisku na eksperymentowanie i innowacje oraz tworzenie produktów skutkuje niską bazą 

produktową w świecie AI, 

b) na studiach technicznych brakuje nacisku na kwestie etyczne i społeczne. 

7) Polska gospodarka w większym stopniu niż europejska średnia jest narażona na zmiany 

spowodowane automatyzacją rutynowych zajęć manualnych i umysłowych ze względu na 

strukturę gospodarki. 

8) Brak badań bilansu eliminowanych miejsc pracy z niedoborem pracowników i tworzonymi miejscami 

pracy w Polsce 

9) Niewystarczające wsparcie dla programów szkoleniowych w rozdrobnionych polskich 

przedsiębiorstwach. 

 

“R” – Recommendations - Zalecenia 

W dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji pt. “Założenia do strategii AI w Polsce” 

zawarto wiele słusznych działań, a szczególnie dokonano dobrej kompilacji informacji w zakresie edukacji 

(grupa 3). Zalecenia te szczególnie powinny zostać uwzględnione w pracach nad “Strategią rozwoju AI 

w Polsce”. 

Pozostałe istotne rekomendacje 

1) Należy podwoić liczby studentów kończących studia informatyczne, aby osiągnąć liczbę 80 tysięcy 

absolwentów rocznie, celem wzrostu podaży specjalistów ICT pracujących w przedsiębiorstwach 

i branży IT. 

a) należy zwiększyć liczbę absolwentów na już obecnych kierunkach w dziedzinach informatyki oraz 

zajmujących się różnymi dziedzinami analizy danych i sztucznej inteligencji. Konieczne może być 

otwarcie nowych kierunków. Należy zwiększyć wskaźnik 13 do 25 (liczba studentów na 

wykładowcę), 

b) Przygotować program wsparcia studiów magisterskich i podyplomowych, pozwalający na 

kształcenie i specjalizację w obszarze AI 10 tysięcy studentów rocznie, co może zapewniać 8 tys. 

absolwentów - 10% docelowej populacji studentów kierunków ICT, 

c) Niezwłocznie przygotować programu szkoleń i wsparcia dla wykładowców kierunków AI, aby 

zapewnić ich odpowiednią liczbę i jakość, w celu realizacji punktów a) i b). 

2) Przeanalizować Konstytucję dla Nauki (ustawa 2.0) celem stworzenia systemu zachęt i usunięcia 

barier dla tworzenia studiów interdyscyplinarnych. 
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3) Wprowadzić i cyklicznie aktualizować zagadnienia transformacji cyfrowej w programach nauczania, na 

studiach magisterskich w dziedzinach związanych z ekonomią, zarządzaniem i prawem, celem budowy 

kompetencji funkcjonowania w gospodarce opartej o dane. 

4) Wprowadzić i cyklicznie aktualizować zagadnienia transformacji cyfrowej w programach nauczania na 

studiach magisterskich w dziedzinach podatnych na transformację cyfrową (finanse, medycyna, 

przemysł wytwórczy, transport, itp.), celem budowy kompetencji funkcjonowania w gospodarce 

opartej o dane.  

5) Wprowadzić nowy kierunek studiów magisterskich lub podyplomowych zorientowany kształcenie 

„Architektów AI”, czyli osoby łączące wiedzę o AI ze zrozumieniem biznesowym konkretnych 

sektorów gospodarki. 

6) Przypisać odpowiedzialność za ocenę sytuacji w segmencie kształcenia ustawicznego dla Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

7) Stworzyć program kształcenia ustawicznego „Master in AI”, nastawionego na dokształcenie osób 

pracujących w kluczowych branżach lub stworzyć program dofinansowania udziału w takich kursach 

oferowanych komercyjnie przez certyfikowane firmy szkoleniowe 

8) Wprowadzić do programów nauczania zagadnienia rozwijania kompetencji współpracy, położyć 

nacisk na pracę w zróżnicowanych i zmieniających się grupach projektowych. 

9) Zdefiniować i przeprowadzić badania bilansu eliminowanych miejsc pracy z niedoborem 

pracowników i tworzonymi miejscami pracy w Polsce. 

Inne wnioski i głosy w dyskusji 

1) Edukacja 

a) mimo istnienia platform MOOC (np. IT-szkoła NASK czy Polski MOOC) brak jest wielu 

interesujących treści, a same platformy nie są właściwie wypromowane. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (MEN) niesłusznie przypisuje sobie rolę zarządczą i kontrolną nie dopuszczając 

materiałów wielu dostawców szkoleń. 

b) brak w Polsce jednego miejsca, które prezentuje przegląd narzędzi edu-techowych. 

c) zaleca się umieszczenie otwartego rynku podręczników i szkoleń w ramach sieci OSE 

(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Należy dopuścić wszelkie platformy spełniające wymagania, 

jednak Państwo powinno promować wybrane platformy dostarczając przez nie treści w zakresie 

rozwoju AI czy etyki. 

d) W systemie edukacji wczesnoszkolnej jak i licealnej należy wprowadzi znacznie większą liczbę 

zadań robionych w zespołach. W szczególności należy rozważyć zadanie na maturze, które wymaga 

współpracy. 

e) Powinna nastąpić promocja liderów i firm dzielących się wiedzą. Szereg firm organizuje kursy na 

uczelniach czy tworzy szkolenia e-learningowe. Państwo powinno wskazywać ich jako liderów 

i promować przyznając np. coroczne nagrody za najlepszy wkład (kontrybucja) firmy w rozwój 

nauki i edukacji w obszarze AI. 
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f) celem zwiększenia kompetencji cyfrowych w firmach powinny one również rozwijać program „train 

the trainer”. Polega on wprowadzeniu mentoringu oraz edukacji młodszych pracowników przez 

bardziej doświadczonych pracowników. 

g) państwo powinno postawić znacznie większy nacisk na kształcenie ustawiczne. Powinna powstać 

m.in. jedna strona internetowa promowana przed wszelkie uczelnie, gdzie można zapoznać się 

z dostępnymi kursami. Powinny powstać testy kompetencji by ułatwić re-skilling. 

 

2) Szkolnictwo wyższe  

a)  uczący nie są właściwie wynagradzani, często odchodzą od biznesu.  

b) najlepsi studenci, olimpijczycy bardzo często wybierają karierę w przemyśle lub udają się na 

emigrację. Nie jest to zawsze związane z zarobkami, lecz z brakiem interesujących projektów 

w kraju i brakiem popytu na zaawansowane technologie 

c) nie istnieje mapa polskiej nauki w świecie AI. Nie wiadomo jakie ośrodki czym się zajmują i w czym 

są silne. Istnieje konieczność dokonania analizy świata naukowego i wskazania liderów 

w wybranych obszarach AI. 

d) tempo rozwoju nauki i wynalazków wskazuje na konieczność budowy silnych i zintegrowanych 

zespołów badawczych. 

e) brak w Polsce wiodącego instytutu w zakresie AI. Kraje ościenne i światowi liderzy AI nie wiedzą 

z kim nawiązać kontakt w Polsce. Brak wiodącego instytutu i brak wskazania obszarów 

kompetencji w Polsce skutkować będzie brakiem klastrów tematycznych (np. na wzór Cyber-Valley 

w Niemczech). 

f) Konstytucja dla Nauki (ustawa 2.0) daje nowy impuls nauce jednak wymaga ona zmian. Nie kładzie 

ona właściwego nacisku na współpracę z biznesem, generowanie spin-offów oraz startupów oraz 

kładzie zbyt duży nacisk na liczbę cytowan. 

g) świat nauki nie jest mocno połączony ze światem biznesu i nie funkcjonują inicjatywy 

komercjalizacji wyniku badań / spin-offs. Jednym z powodów takiego stanu jest brak wymagania 

od uczelni takiej współpracy oraz brak wskaźników sukcesu (KPI) w zakresie startupów. Brakuje 

wzorcowych umów do współpracy ze startupami / spin-offs oraz obecny proces jest zbyt 

zbiurokratyzowany. Naukowcy dokonujący komercjalizacji badań, jak również uczelnia, mają zbyt 

małe korzyści z komercjalizacji badań. 

h) przyjęto słuszny kierunek z doktoratami wdrożeniowymi jednak znacząco powinna być zwiększona 

ich dopuszczalna ilość. 
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3) Badania 

a) Brak obecnie strategii rozwoju badań fundamentalnych (NCN) czy komercjalizowanych (NCBiR) 

w zakresie AI. Obecnie tylko 1% badań finansowanych przez NCN dotyczy AI, a 3% szeroko 

rozumianej gospodarki cyfrowej. 

b) należy powołać jeden instytut wirtualny, który koordynowałby wszelkie działania w badaniach 

i nauce w zakresie AI. Musi być on pierwszym kontaktem dla wszelkich innych instytutów na 

świecie w zakresie AI. Strona internetowa powinna być prowadzona po angielsku. Sam instytut 

powinien udostępniać m.in. informacje o silnych zespołach badawczych w Polsce, mapę polskiej 

nauki w zakresie AI, wskazywać najlepszych naukowców oraz silnie współpracować z biznesem. 

c) By zatrzymać najlepszych naukowców i studentów należy wprowadzić dobrze płatne granty i staże 

dla wybitnych naukowców. Należy znacząco rozszerzyć projekt LIDER w NCBiR w szczególności 

powołując program w dziedzinie AI. 

d) Jednym z celów strategii powinien być rozwój i silna koncentracja zespołów badawczych celem 

wytworzenia klastrów współpracujących ze sobą i przyciągających duże firmy. 

i) Znaczenie zespołów badawczych: Konieczne jest stworzenie lub rozwinięcie wielu 

akademickich programów badawczych, z których każdy miałby jasno określoną wieloletnią 

roadmapę prac zogniskowaną na konkretnym problemie lub zestawie problemów – tylko tak 

się zgromadzi wiedzę i tworzy zalążki wiedzy eksperckiej w gospodarce. 

ii) Mapa badań rozwoju A: Konieczne jest określenie jakie programy badawcze chcemy rozwijać, 

na których uczelniach chcemy je ulokować.  Brak bowiem obecnie strategii rozwoju badań 

fundamentalnych (NCN) czy komercjalizowanych (NCBiR).  

iii) Zarobki: Należy wprowadzić progresywność i osobną metodykę wynagrodzenie w branży AI. 

Zarobki dla naukowców są rażąco niskie, co powoduje, że bardzo trudne jest zbudowanie 

i utrzymanie silnego zespołu badawczego. 

 

4) Rynek pracy 

a) Nowe technologie rozwijają się w dużych ośrodkach miejskich - należy zapewnić redystrybucję siły 

nabywczej. 

b) AI nie zabierze znacznej liczby pracy Polakom. 

i) Z definicji ekonomii: potrzeby dóbr są nieskończone zaś możliwości ich zaspokojenia 

ograniczone. Oznacza to, że z definicji AI nie wyeliminuje zapotrzebowania na pracę 

ii) Popyt na pracę: Polska ma ogromne zapotrzebowanie na pracę (żłobki, opieka nad starcami 

i chorymi, służba zdrowia, budowa infrastruktury transportowej, budownictwo mieszkaniowe 

i użytkowe, edukacja i rozwój technologiczny). 
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iii) Niewystarczająca podaż pracowników: porównując stopę aktywności Polaków do Szwedów czy 

Niemców, to w Polsce mamy około 2 mln dodatkowych bezrobotnych, którzy w tamtych 

gospodarkach byliby na rynku pracy. 

iv) można oczekiwać, że charakter dostępnych stanowisk wskutek zmiany technologicznej będzie 

podlegać szybkiej zmianie, w tej sytuacji duże znaczenie ma znoszenie barier utrudniających 

przekwalifikowanie się pracowników oraz podjęcie przez nich pracy w nowych zawodach. 

v) Wniosek: dyskusja nad wpływem AI na rynek pracy powinna uwzględniać polski kontekst. 

c) Ryzyko erozji rynku pracy 

vi) Malejące znaczenie pracy: Zysk w coraz większym stopniu płynie z kapitału, a nie z pracy. 

vii) Przykład USA: Automatyzacja oraz off-shoring skutkują stagnacją mediany zarobków 

w sytuacji, gdy koszty chociażby edukacji i służby zdrowia szybko rosną. 

viii) Wzrost nierówności: Brak wzrostu siły nabywczej przeciętnego obywatela będzie skutkować 

wzrostem nierówności w społeczeństwie. 

ix) Brak wzrostu gospodarczego: Powolny wzrost zarobków będzie prowadzić do braku popytu 

konsumenckiego i sytuacji, gdy firmy nie inwestują, ponieważ nie ma klienta na ich dobra 

i usługi. 

x) Ryzyka w procesie demokratycznym: świadomość nierówności w społeczeństwie może 

skutkować erozją postaw obywatelskich i wzrostem popularności sił populistycznych lub wręcz 

wprost autorytarnych. 

xi) Wniosek: konieczna jest redystrybucja siły nabywczej. 
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Lista uczestników 

Lista uczestników biorących udział w roundtable dnia 14.12.2018 r. w siedzibie Fundacji Digital Poland 

w Warszawie. 

1. Ambroch Magdalena – Główny Urząd Statystyczny 

2. Beńke Piotr – IBM 

3. Czerniak Adam – Polityka Insight 

4. Dębski Bogusław – Ministerstwo Cyfryzacji 

5. Fijałkowski Marcin – Baker McKenzie 

6. Gajl Olaf – Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – PIB 

7. Kas Konrad – Google 

8. Klekowski Tomasz – Sektorowa Rada ds. Kompetencji IT, Konfederacja Lewiatan 

9. Konkel Agnieszka – niezależny ekspert  

10. Marczuk Piotr – Microsoft 

11. Michałowski Marcin – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Mieczkowski Piotr – Fundacja Digital Poland 

13. Mileszyk Natalia – Fundacja Centrum Cyfrowe 

14. Paszcza Bartosz – Klub Jagielloński 

15. Pawlak Ada Florentyna - Uniwersytet Łódzki 

16. Ponikowska Marta – Instytut Badań Edukacyjnych 

17. Przybylski Wojciech – Res publica 

18. Staniłko Jan Filip – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

19. Starczewska- Krzysztoszek Małgorzata - Katedra Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski 

20. Szymański Sebastian – Artes Liberales Uniwersytet Warszawski 

21. Śledziewska Katarzyna – DeLab Uniwersytet Warszawski 

22. Tarkowski Alek – Fundacja Centrum Cyfrowe 

23. Zaleski Marek – Microsoft 

Moderacja: Michał Kobosko – Atlantic Council 
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Dane kontaktowe 

E-mail: digitalsustainabilityforum@digitalpoland.org 
 

 


