
 

 

 

          

 

Warszawa, 2 września 2020 r. 
KL/410/294/ED/2020 

 

 

 

Pan  

Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z trwającymi pracami nad polską polityką Sztucznej Inteligencji Konfederacja Lewiatan 

wyraża podziękowania za możliwość włączenia się w ten proces organizacji pozarządowych  

a jednocześnie, w załączeniu, przedstawia uwagi do udostępnionej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji aktualnej treści dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej 

Inteligencji w Polsce od roku 2020”. 

 

Z poważaniem, 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych, Ministerstwo Cyfryzacji 

 

 

Załącznik:  

Uwagi Konfederacji Lewiatan do dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce  
od roku 2020”. 

 



                                                                                                                                             

 

          
  

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce  
od roku 2020”. 

 

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje dokument „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji 

w Polsce od roku 2020”. Uważamy, że jest to dokument niezwykle ważny i potrzebny dla stworzenia 

realnej możliwości rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, co z pewnością przełoży się na wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących sztuczną inteligencję oraz tych, które korzystają  

z rozwiązań opartych na AI. 

 

Zwracamy jednakże uwagę na kwestie przedstawione poniżej, które w naszej ocenie powinny zostać 

zawarte w koncepcji tworzonego dokumentu. 

 

Za konieczne uznajemy dołączenie jako partnera w pięciu poszczególnych kategoriach, mianowicie 

społeczeństwo, innowacyjne firmy, edukacja, nauka, współpraca międzynarodowa organizacji 

biznesowych, dla których rozwój sztucznej inteligencji w Polsce odgrywa kluczową rolę. 

 

Wśród źródeł finansowania wymieniono program INFOSTRATEG realizowany przez NCBR i dysponujący 

budżetem w wysokości 840 mln zł. Przypominamy, że program ten został poddany krytyce w ramach 

konsultacji. Co więcej, obecnie na stronie internetowej NCBR nie widnieje żadna informacja odnosząca 

się do tego programu. Będziemy zatem wdzięczni za odpowiedź czy program INFOSTRATEG będzie 

realizowany w takim kształcie i budżecie jak opisany na str. 15 dokumentu?  Jeśli nie bądź też kwestia ta 

nie jest jeszcze rozstrzygnięta, za wskazane uważamy usunięcie go z tekstu dokumentu. 

 

Dodatkowo, w wątpliwość poddajemy zasadność wprowadzenia na listę projektów krótkoterminowych 

w obszarze „AI i innowacyjne firmy” zapisu na str. 29: 

 

3)     stworzenie możliwości testowania naziemnych, wodnych i powietrznych pojazdów i statków 

autonomicznych w wyznaczonych do tego strefach (odcinki dróg, akweny publiczne, mniejsze 

miejscowości, dzielnice większych miast) i na określonych warunkach. Testy te mają pomóc określić 

granice w prawnej odpowiedzialność twórcy algorytmu, pojazdu i osoby nim sterującej; 

 

W naszej ocenie, złożoność zagadnienia oraz konieczność zaangażowania dużego kapitału nie pozwala 

na oczekiwanie osiągnięcia sukcesu w tak krótkim czasie, mianowicie jako cel krótkoterminowy do roku 

2023. 

 

Jednocześnie – naszym zdaniem błędnie – została zdefiniowana druga część, czyli „określanie granic 

prawnej odpowiedzialności”, gdyż takie działanie nie powinno być jedynie odpowiedzialnością 

podmiotów biznesowych.  Proponujemy, aby zagadnienie to znalazło się w rozdziale „AI i społeczeństwo” 

lub „AI i nauka”. 

 



                                                                                                                                             

 

          
  

 

Ponadto, w części szóstej dokumentu odnoszącej się do AI oraz sektora publicznego wskazujemy na brak 

jasnej deklaracji ze strony administracji publicznej, że będzie ona katalizatorem wdrożeń sztucznej 

inteligencji w Polsce na wzór innych krajów. Uważamy, że efektywna implementacja rozwiązań opartych 

na AI w sektorze administracji publicznej przyczyni się do wzrostu popularności AI w Polsce, a także 

uwidoczni realną przestrzeń na polskim rynku technologicznym, która bez przeszkód może zostać 

zapełniona rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Pragniemy podkreślić, że jedynie w tym 

roku wskazać można na doświadczenia z budowania w Polsce 4 chatbotów dla zdrowia, edukacji oraz 

kultury z udziałem polskich instytucji publicznych, takich jak CSIOZ, MZ, szkoły, uczelnie czy muzea. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/410/294/ED/2020 

 

 


