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co BĘdzie zawieraŁa PuBlikacja?

W publikacji znajdzie się część redakcyjna, przygotowana przez 
profesjonalny zespół dziennikarski, oraz prezentacje, komentarze 
i wywiady ekspertów w ustandaryzowanej, graficznej formie, 
przedstawiające między innymi takie tematy jak:

SI w długofalowej perspektywie biznesowej. 
W jaki sposób należy wpisać sztuczną inteligencję w strategię rozwoju, projekty 
budowania przewagi konkurencyjnej i procesy  cyfrowych przemian organizacji. 
W jakich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego działalności 
biznesowej SI sprawdzi się najlepiej. Jak je wybrać i przygotować do wdrożenia 
nowych rozwiązań. 

SI w kalendarzu działań
Jak planować wdrażanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. Co brać pod 
uwagę przygotowując się do realizacji projektu. Jak zidentyfikować najważniejsze 
wyzwania i zadania. Jakie zasoby przygotować. Jak zarządzać projektami z 
tego obszaru. Jakich trudności i problemów się spodziewać. Jakich rezultatów 
oczekiwać i jak mierzyć ich realizację.

świadomość ryzyk
Największe zagrożenia związane z projektowaniem i  wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji w firmach. Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu rozwiązań 
bazujących na SI. Jak przeciwdziałać niepowodzeniom przy wdrażaniu rozwiązań 
z zakresu sztucznej inteligencji. 

Zarządzanie projektem SI
Najlepsze praktyki. Stosowne metody i rozwiązania. Praktyczne ułatwienia 
i sprawdzone sposoby działania. Współpraca z różnymi działami i grupami 
zawodowymi (biznes, technologie, finanse etc.). Wykorzystanie specjalistów 
i ekspertów oraz wymagania pod ich adresem. Kiedy ewentualnie zaprzestać 
realizacji projektu, by nie narazić się na straty lub ryzyka. 
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Szanowni Państwo! 

Przedsiębiorcy dostrzegają coraz więcej korzyści wynikających 
z wdrażania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. 
Z drugiej strony pojawia się też wiele wyzwań i zagrożeń związanych 
z wykorzystaniem tej technologii. Potrzeba nowej wiedzy i nowych 
umiejętności, by realizowane projekty przynosiły mierzalne 
i oczekiwane rezultaty. 

W cenie są kompetencje pozwalające identyfikować możliwe 
do osiągnięcia za pomocą AI cele, projektować odpowiednie do 
zakładanych efektów biznesowych rozwiązania oraz minimalizować 
niepożądane skutki uboczne. Potrzeba też świadomości, w jaki 
sposób rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji wpisywać 
w procesy biznesowe organizacji lub jak je modyfikować, by zwiększać 
efektywność wykorzystania tej technologii. 

W raporcie pokazujemy, z jakimi wyzwaniami wiąże się w praktyce 
wdrażanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. 
W artykułach odwołujemy się nie tylko do powszechnie dostępnej 
wiedzy z tego zakresu, ale też w dużej mierze do doświadczeń 
ekspertów, którzy mają już za sobą realizację projektów dotyczących 
wykorzystania technologii AI w organizacjach z różnych branż. 

Prezentujemy, jak w praktyce wyglądają korzyści z tego typu wdrożeń 
i z jakimi barierami w ich realizacji można się spotkać. Ze względu 
na pozostający wciąż w fazie początkowej proces upowszechniania 
się biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji wnioski ze 
zrealizowanych już w praktyce projektów wydają się szczególnie 
cenne dla planów wdrożeń narzędzi AI w nowych obszarach biznesu 
czy kolejnych firmach. 

Życzę ciekawej lektury!

Przemysław Gamdzyk  
Prezes Evention 

Sekretarz CSO Council
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I 06 Wciąż na rozbiegu

14 Nowe wyzwania i stare problemy

18 Jak podejść do wdrożenia

24 Algorytmy wymagają sparametryzowanych procesów

28 Kwiaty dla mamy

32 Oszczędności w inwentaryzacji

36 Kamizelka od serca

40 Jak rozmawiać z autem

44 Pomaga przy pisaniu

46 Potencjał do wykorzystania

48 Kto weźmie odpowiedzialność?

52 Między AI i IT

54 Z perspektywy ryzyka

60 Uczenie maszyn wymaga udziału ludzi

64 Potrzebne kompleksowe podejście

68 Wszystko zaczyna się od danych

74 W oczekiwaniu na bezpośrednie regulacje
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BARBARA MEJSSNER

Sztuczna inteligencja to właściwie całe spektrum tech-
nologii o różnym poziomie złożoności. Są to zarówno 
proste chatboty, jak i uczenie się maszyn oraz zaawan-
sowane przetwarzanie danych przez sieci neuronowe. 
AI ma coraz większy wpływ na nasze życie i całą gospo-
darkę światową, właściwie nie ma dziedziny, w której 
nie dałoby się jej zastosować. Według prognozy IDC 
(„Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker”) 
światowe przychody ze sztucznej inteligencji przekro-

czą w 2024 roku 300 mld dol., a do 2022 roku, jak 
podaje World Economic Forum, dzięki AI powstanie 
133 mln miejsc pracy, często związanych z zupełnie 
nowymi profesjami. 

Wciąż trwająca pandemia nie spowolniła rozwoju AI, 
wręcz przeciwnie, według danych IDC w 2020 roku 
rynek AI wzrósł o 12,3%. Aż 58% organizacji, które 
wzięły udział w badaniu Market Reports „Vote AI ML 
Infrastructure 2020”, spodziewało się na początku 
pandemii, że COVID-19 będzie miał negatywny wpływ 

WCIĄŻ NA  
ROZBIEGU

Coraz więcej firm i instytucji w Polsce używa 
rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, jednak 

nie jesteśmy liderami w jej wdrażaniu. Czy nowa 
strategia rządowa, środki z UE oraz rosnąca 

świadomość korzyści z AI pozwolą przyspieszyć 
i zwiększyć adaptację tej technologii?

Światowe i europejskie tendencje 

Bariery w wykorzystaniu na polskim rynku

Krajowy potencjał rozwojowy:  
przykłady wdrożeń i produktów 
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na inicjatywy w zakresie sztucznej inteligencji. Tak się 
jednak nie stało. Kryzys epidemiczny przyczynił się do 
uruchomienia nowych projektów AI, co potwierdziło 
75% ankietowanych firm. Wyniki kolejnego badania, 
„Vote AI ML Use Cases 2021”, były jeszcze bardziej 
optymistyczne. Tym razem już 86% respondentów 
przyznało, że pandemia spowodowała lub spowoduje, 
że ich organizacja zainwestuje w nowe inicjatywy AI.

Na sztuczną inteligencję przeznacza się coraz więcej 
środków. Unia Europejska zainwestowała i zainwestuje 

Według panelu ICT Eurostatu 
jedynie 6% polskich firm 
korzysta z technologii 
maszynowego uczenia 
(ML), a 2% z systemów 
przetwarzania języka 
naturalnego (NLP). To dwa 
razy mniej niż średnia w Unii 
Europejskiej.
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AI w Polsce – mogłoby być lepiej
W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska opu-
blikowała Indeks Gospodarki i Społeczeństwa 
Cyfrowego 2020 (DESI 2020), w którym Polska 
zajęła 23. miejsce. To o dwie pozycje wyżej niż 
rok wcześniej, ale wciąż bliżej końca niż początku 
listy. Również w badaniu Ipsos „European enter-
prise survey on the use of technologies based 
on artificial intelligence” nie wypadamy najle-
piej. Średnio w krajach zachodnioeuropejskich 
40%przedsiębiorstw korzysta z algorytmów AI, 
w Polsce tylko 1/3 firm. 

Jak widać, z pewnością nie jesteśmy liderami w wy-
korzystywaniu sztucznej inteligencji, a zwłaszcza jej 
zaawansowanych technologii. Tu sytuacja wygląda 
nawet gorzej. Według panelu ICT Eurostatu jedynie 
6% polskich firm korzysta z technologii maszyno-
wego uczenia (ML), a 2% z systemów przetwarza-
nia języka naturalnego (NLP). To dwa razy mniej niż 
średnia w UE. Jeśli to się nie zmieni, może wywołać 

Ogółem Stosujący AI Niestosujący AI Planujący 
stosowanie

Trudności w zatrudnieniu nowych pracowników  
o odpowiednich umiejętnościach

85% 91% 80% 91%

Koszt wdrożenia rozwiązań 83% 89% 79% 90%

Koszty dostosowania procesów operacyjnych 81% 88% 76% 86%

Brak umiejętności wśród obecnych pracowników 81% 88% 76% 85%

Złożone algorytmy są trudne do zrozumienia i zaufania im 80% 85% 77% 85%

Niewystarczająca lub niekompatybilna infrastruktura IT 76% 82% 72% 83%

Brak danych wewnętrznych 75% 82% 70% 81%

Przeszkody w adaptacji rozwiązań AI według ich znaczenia (wewnątrz organizacji)

Ź
ró

dł
o:

 K
E

Jak oblicza Komisja Europejska, Unia Europejska będzie musiała 
w najbliższych latach wydawać na AI 20 mld euro rocznie 
(z funduszy publicznych i prywatnych), by stworzyć solidną 
bazę dla rozwoju sztucznej inteligencji i stać się w tej dziedzinie 
równorzędnym konkurentem Stanów Zjednoczonych i Chin.

znaczne kwoty w systemy kognitywne, robotykę, 
big data oraz inne nowe technologie, aby pomóc 
Europie w osiągnięciu konkurencyjności. Jak oblicza 
Komisja Europejska, UE będzie musiała w najbliż-
szych latach wydawać na AI 20 mld euro rocznie 
(z funduszy publicznych i prywatnych), by stworzyć 
solidną bazę dla rozwoju sztucznej inteligencji i stać 
się w tej dziedzinie równorzędnym konkurentem 
Stanów Zjednoczonych i Chin. Obecnie w ramach 
kolejnej perspektywy finansowej obejmującej lata 
2021–27 UE uruchamia dla krajów członkowskich 
program „Cyfrowa Europa”, którego budżet wyniesie 
9,2 mld euro. 

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztucz-
ną inteligencję mają coraz większy wpływ na budo-
wanie potencjału narodowych gospodarek, dlatego 
także Polska chce tę szansę wykorzystać. Ogłoszo-
na niedawno strategia rozwoju AI („Polityka rozwoju 
sztucznej inteligencji w Polsce”) ma pomóc w realizacji 
tego zamierzenia. 
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niepożądane skutki. Według polskiej strategii AI fir-
my, które zanegują wdrażanie sztucznej inteligencji 
lub będą z tym zwlekać zbyt długo, w ciągu pięciu 
lat zaczną tracić lub utracą przewagę konkurencyjną. 

Dużym problemem w adaptacji sztucznej inteligencji 
w naszym kraju jest deficyt pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach. W ciągu najbliższych pię-
ciu lat Polska będzie potrzebowała 200 tys. spe-
cjalistów z tego zakresu. Polskie przedsiębiorstwa 
starają się pozyskać konieczne umiejętności. Jak 
wynika z badania Microsoft „AI & Skills”, aż 63% 
liderów w dziedzinie wdrażania i wykorzystania AI 
aktywnie kształci swoich pracowników, a 34% już 
takich specjalistów zatrudnia.

Raport Polityka Insight „Artificial Intelligence of the 
Polish economy” starał się wyliczyć, jaki jest obecnie 
wpływ sztucznej inteligencji na PKB w Polsce, przyj-
mując, że jeśli jej wykorzystanie podnosi efektyw-
ność pracy o 11–37%, to skalę korzyści dla polskich 
firm związanych z AI można szacować na poziomie 
10–20 mld zł, czyli nie więcej niż 1% potencjalnego 
PKB. Do tych wyliczeń należy jednak podchodzić 
bardzo ostrożnie. Przecież to wciąż początek drogi. 
Jeśli, jak przewiduje rząd, do końca 2030 r. uda się 
dzięki AI zautomatyzować ok. 49% czasu pracy w na-
szym kraju, wpływ tej technologii na PKB stanie się 
bardziej widoczny.

Kto już korzysta z AI

Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji 
wdrażają dziś w Polsce instytucje publiczne, fir-
my państwowe i prywatne, instytuty naukowe. 
Spektrum zastosowań jest niezwykle szerokie. 

Asymilacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru sztucznej 
inteligencji zależy od trzech czynników: branży, w jakiej 
działa firma, jej wielkości oraz właściciela. Im firma większa, 
tym poziom wykorzystania AI jest wyższy. Podobnie jest 
w przypadku branż, które są z natury cyfrowe, takie jak: 
ubezpieczenia, finanse, telekomunikacja czy e-commerce. 
Wdrożeń AI jest też więcej w przedsiębiorstwach mających 
zagranicznych właścicieli, bo dobre praktyki i standardy są 
przenoszone z centrali do oddziałów w Polsce. 

Poziom asymilacji sztucznej inteligencji w naszym kra-
ju jest obecnie dość niski. Największe bariery, które 
utrudniają wdrożenia, to brak zrozumienia wartości AI 
dla biznesu oraz trudności z pozyskaniem odpowiedniej 
ilości i jakości danych. Decydenci w wielu polskich orga-
nizacjach nie są otwarci na innowacje, nie widzą, jakie 
korzyści mogłoby odnieść ich przedsiębiorstwo z realizacji 
projektów AI, i boją się ryzyka, które najchętniej przenie-
śliby całkowicie na dostawcę. Wszystko to sprawa, że 
nawet jeśli uda się zrealizować PoC, to bardzo trudno go 
dalej skalować i przejść od pojedynczego wdrożenia do 
wdrożenia obejmującego więcej obszarów. 

Kolejna kwestia to brak danych o odpowiedniej jakości 
i w wymaganym formacie. Firmy dysponują danymi zde-
kompletowanymi lub przechowywanymi w takiej formule, 
że trudno jest ich użyć do uczenia maszynowego. No 
i trudno nie wspomnieć o niedostatku pracowników 
o odpowiednich kompetencjach. Jest ogromny deficyt 
specjalistów na rynku, więc niełatwo ich pozyskać w roz-
sądnym budżecie. 

Reasumując, zmiana mentalności, pozytywne postrze-
ganie innowacji i dostęp do danych dobrej jakości uła-
twiłyby wdrażanie na szeroką skalę sztucznej inteligencji 
w polskich firmach.

Prof. dr hab. Andrzej Sobczak, 
kierownik Zakładu Zarządzania 
Informatyką w Instytucie Infor-
matyki i Gospodarki Cyfrowej 
Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, redaktor naczelny 
serwisu Robonomika.pl
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Polska Akademia Nauk wykorzystuje apli-
kację TRAPPER do klasyfikowania nagrań 
z fotopułapek w Puszczy Białowieskiej. Bez 
AI trudno byłoby wykrywać zwierzęta na 
zdjęciach, ponieważ jedna 30-dniowa sesja 
monitoringowa to 40 tys. filmów do przeana-
lizowania.

Krajowa Administracja Skarbowa za pomocą 
AI walczy z przemytem. Algorytmy analizują 
zdjęcia rentgenowskie wielkogabarytowych 
towarów i porównują wykryte przedmioty ze 
zgłoszeniami celnymi. AI wspiera także zada-
nia realizowane przez Centrum Zwalczania 
Przestępczości Gospodarczej, angażując inte-
ligentne roboty do przeszukiwania internetu 
i darknetu. 

Z kolei w PZU sztuczna inteligencja w 30 
sekund przeprowadza analizę dokumentacji 
technicznej przy obsłudze szkód komunika-
cyjnych. Potrafi wyselekcjonować 90% doku-
mentacji, która spełnia wymagania niezbędne 
do obsługi szkody.

AI może też wspomagać pracę sądów. Ul-
tima Ratio, pierwszy w Polsce elektronicz-
ny sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu 
Notariuszy RP, podpisał umowę z IUS.AI 
na wdrożenie modułów informatycznych 
opartych na sztucznej inteligencji. Nowe 
rozwiązanie może zastąpić człowieka na-
wet w 80% procesu związanego z prowa-
dzeniem sprawy i wydawaniem wyroków. 
Docelowo będzie automatycznie przygo-

Przywykliśmy do tego, że nazywamy sztuczną inteligencję 
technologią przyszłości. W rzeczywistości jednak jest nie 
tylko obecna w życiu gospodarczym, ale coraz bardziej nie-
zbędna. Przykłady? Trudno sobie dziś wyobrazić marketing 
bez chatbotów, logistykę bez algorytmów znajdowania drogi 
czy e-commerce bez mechanizmów sugestii. 

Dawno już pożegnaliśmy się więc z pytaniem: czy wdrażać AI, 
a zaczęliśmy pytać: jak wdrażać AI. Obecnie sztuczna inteligen-
cja wykorzystywana jest głównie w działach, które tradycyjnie 
wytwarzają innowacje: IT, R&D, marketing, analizy etc. Widać 
jednak pozytywne trendy – z roku na rok rośnie wykorzystanie 
tej technologii w bardziej „tradycyjnych” gałęziach. Dotyczy 
to zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, który kon-
sekwentnie zwiększa swoje zapotrzebowanie na innowacje.

Dlatego też w „Polityce rozwoju sztucznej inteligencji w Pol-
sce” stawiamy na to, aby maksymalizować synergię między 
tymi sektorami. Tylko w ten sposób uda nam się zrealizować 
trzy główne cele: łatwy i bezpieczny dostęp do danych, wy-
godne i dostępne finansowanie innowacji oraz środowisko 
regulacyjne pozwalające na swobodny transfer wiedzy i opra-
cowywanie nowych rozwiązań. 

Tak jak gospodarka XX wieku była napędzana benzyną, tak 
gospodarka przyszłości będzie napędzana danymi. Polska po-
czyniła w tym kierunku już duże kroki – niemal połowa naszej 
gospodarki już jest uznawana za data-driven. Jednocześnie 
trend ten będzie tylko przyspieszał, zwłaszcza że już dziś jedna 
trzecia naszego społeczeństwa to tzw. klasa kreatywna. To wy-
nik wyższy niż w większości największych gospodarek świata.

To ważne także dlatego, że abyśmy jako kraj mogli osiągnąć 
sukces, polskie firmy muszą być nie tylko biorcami technolo-
gii, ale też jej twórcami. Już teraz z roku na rok finansowanie 
innowacji typu venture rośnie w tempie kilkudziesięciu pro-
cent rocznie – za tym idzie zarówno liczba firm rozwijających 
tę technologię, jak i chętnych do pracy specjalistów.

Wszystkie te grupy – autorzy technologii, twórcy zapotrze-
bowania i sektor publiczny – tworzą jeden spójny ekosystem 
sztucznej inteligencji w Polsce. Ta sieć powiązań oznacza, że 
jedynym sposobem na rozwój tej kluczowej dziedziny gospo-
darki jest bliska i partnerska współpraca. Dzięki temu – i tylko 
dzięki temu – uda się zrealizować założenia nie tylko „Polityki 
rozwoju AI w Polsce”, ale też szerzej: zrównoważonego rozwoju 
innowacji w całym kraju. To z kolei, jestem pewien, przełoży się 
bezpośrednio na wyższy poziom życia całego społeczeństwa.

Antoni Rytel, wicedyrektor 
Programu GovTech Polska
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towywać gotowy projekt orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem. 

Dużo firm wykorzystuje chatboty do różnych 
działań, głównie w zakresie marketingu i ob-
sługi klienta. PKO Bank Polski realizuje projekt 
You&AI związany z wdrożeniem inteligentnych 
asystentów głosowych w kanałach cyfrowych 
i telefonicznych. W 2018 r. ING Bank Śląski 
udostępnił chatbota Mój Asystent, który od-
powiada na pytania klientów, wykorzystując 
mechanizmy sztucznej inteligencji. 

W Tauron Polska Energia 500 wirtualnych 
agentów wspiera obsługę Pogotowia Ener-
getycznego 991 w wielokanałowej rejestracji 
zgłoszeń o awariach. Informują także o wyłą-
czeniach energii elektrycznej

Ciekawe rozwiązania polskich firm

W Polsce jest coraz więcej firm zajmujących 
się tworzeniem rozwiązań z zakresu sztucznej 
inteligencji. Przedsiębiorstwa te zatrudnia-
ją w większości pięciu specjalistów AI, tylko 
w 15% pracuje więcej niż 20. 

Jak wynika z raportu „State of Polish AI 2021”, 
74% polskich firm z obszaru AI finansuje swoją
działalność i rozwój z własnych środków, 36% 
korzysta z dotacji i grantów, a 21% ma inwe-
storów w postaci funduszy venture capital. Co 
czwarta firma (raport Centre for International 
Relations i Aspen Institute Central Europe „Ar-
tificial Intelligence in the public and private  

Biznesowe korzyści z AI

51%

36%

35%

30%

25%

36%

32%

25%

22%

zwiększenie funkcji i wydajności produktów

optymalizacja wewnętrznych operacji biznesowych

lepsze decyzje

optymalizacja procesów zewnętrznych,  
takich jak marketing i sprzedaż

zdobywanie i stosowanie rzadkiej wiedzy tam, gdzie 
jest to potrzebne

zwiększenie kreatywności pracowników dzięki  
automatyzacji zadań, która oszczędza ich czas 

kreowanie nowych produktów
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Poziom asymilacji sztucznej inteligencji w naszym kraju jest obecnie 
dość niski. Największe bariery, które utrudniają wdrożenia, to brak 
zrozumienia wartości AI dla biznesu oraz trudności z pozyskaniem 
odpowiedniej ilości i jakości danych.
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-sectors in Poland and the Czech Republic”, 
2020) znalazła wsparcie w dotacjach z Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pro-
gramów operacyjnych Unii Europejskiej.

Na pytanie o przyszłe finansowanie rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji sektor prywat-
ny nadal deklaruje, że przeznaczy na to środki 
własne, a tylko 25% przedsiębiorstw planuje 
ubiegać się o dotacje z UE i budżetu państwa. 
Rozwiązania, jakie oferują polskie firmy, są różno-
rodne, ciekawe i konkurencyjne. Niestety, jest na 
nie w Polsce niewielki popyt, dlatego większość 
przedsiębiorstw i start-upów z obszaru AI utrzy-
muje się z eksportu swoich produktów. 

Oto kilka przykładów, co potrafią i czym zajmu-
ją się nasze firmy.

Growbots, określony przez Forbesa jako „pol-
ska firma w drodze na Wall Street”, tworzy uni-
kalne narzędzia do automatyzacji sprzedaży 
i wykorzystuje AI do wyszukiwania idealnych 
partnerów biznesowych dla swoich klientów. 
Firma ma trzy siedziby (Warszawa, San Fran-
cisco, Cleveland).

ITmagination już kilka lat temu opracował roz-
wiązanie Behaviolytics, które poprzez analizę 
danych w czasie rzeczywistym przygotowuje 
dla klienta rekomendacje i spersonalizowaną 
ofertę na podstawie „śladu”, jaki zostawił w in-
ternecie.

Silesian Catalysts zbudował rozwiązanie dla 
przemysłu chemicznego, które pozwala mie-
rzyć w czasie rzeczywistym średnią masę czą-

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 
przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inte-
ligencji w Polsce”. Dokument ten określa 
działania i cele dla Polski w perspekty-
wie krótkoterminowej (do 2023 r.), śred-
nioterminowej (do 2027 r.) i długoter-
minowej (po 2027 r.). Obejmuje sześć 
obszarów dotyczących gospodarki, spo-
łeczeństwa i nauki oraz zakłada stwo-
rzenie centrum koordynacyjnego, które 
będzie monitorowało wprowadzanie AI. 

OTO OBSZARY:
AI i społeczeństwo – podnoszenie kom-
petencji cyfrowych w społeczeństwie, 
obywatele jako beneficjenci gospodarki 
opartej na danych.

AI i innowacyjne firmy – wsparcie pol-
skich przedsiębiorstw AI, m.in. tworze-
nie mechanizmów finansowania ich roz-
woju, współpracy start-upów z rządem.

AI i nauka – wsparcie polskiego środo-
wiska naukowego i badawczego w pro-
jektowaniu interdyscyplinarnych wy-
zwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. 
działania mające na celu przygotowanie 
kadry ekspertów AI.

AI i edukacja – działania podejmowane 
od kształcenia podstawowego aż do po-
ziomu uczelni wyższych – programy kur-
sów dla osób zagrożonych utratą pracy 
na skutek rozwoju nowych technologii, 
granty edukacyjne.

AI i współpraca międzynarodowa  
– działania na rzecz wsparcia polskiego 
biznesu w zakresie AI oraz rozwój tech-
nologii na arenie międzynarodowej.

AI i sektor publiczny – wsparcie sek-
tora publicznego w realizacji zamówień 
na rzecz AI, lepszej koordynacji działań 
oraz dalszy rozwój takich programów jak 
GovTech Polska.

Polska strategia AI

Na razie nie musimy się 
obawiać, że sztuczna 
inteligencja przejmie nasze 
miejsca pracy. Na obecnym 
etapie rozwoju AI najlepiej 
działa we współpracy 
z człowiekiem, na zasadzie 
uzupełniania się kompetencji.
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Obawy i korzyści
Sztuczna inteligencja budzi zastrzeżenia zarówno co do 
sposobów jej wykorzystania, jak i wpływu na rynek pra-
cy. Według raportu NASK „Sztuczna inteligencja w spo-
łeczeństwie i gospodarce” ponad 40% respondentów 
odczuwa lęk przed wzrostem bezrobocia, za które ma 
być odpowiedzialna powszechna automatyzacja. Oba-
wy o miejsca pracy są o tyle uzasadniane, że faktycznie 
zniknąć może z rynku wiele zawodów wykonywanych 
dotąd przez ludzi. Według McKinsey Global Institute 
do 2030 r. inteligentni agenci i roboty mogą zastąpić 
30% pracy ludzkiej na świecie, co spowoduje, że 800 
mln ludzi straci posady, a 375 mln będzie zmuszonych 
do zmiany zawodu.

Na razie jednak nie musimy się obawiać, że sztuczna 
inteligencja przejmie nasze miejsca pracy. Na obecnym 
etapie rozwoju AI najlepiej działa we współpracy z czło-
wiekiem, na zasadzie uzupełniania się kompetencji. Dla 
przykładu: wskaźnik błędów patologów w wykrywaniu 
raka piersi z biopsji węzłów chłonnych wynosi 3,5%, 
a sztucznej inteligencji 7,5%. Jednak już współpraca 
człowieka i AI daje 0,5% wskaźnika błędu, co oznacza 
spadek o 85%. 

Firmy spodziewają się w przyszłości wielu pozy-
tywnych efektów wdrożenia sztucznej inteligencji. 
Z raportu „Wyzwania i konsekwencje AI” opubliko-
wanego przez Infuture Hatalska Foresight Institu-
te wynika, że polskie firmy oczekują, iż wdrożenie 
sztucznej inteligencji przyniesie przede wszystkim 
oszczędności (53%) i usprawni proces zarządzania 
(43%). Jedna trzecia badanych uważa, że AI ułatwi 
proces produkcji, a jedna czwarta, że usprawni księ-
gowość. Co piąty ankietowany wymienił jako korzyść 
zmniejszenie liczby zatrudnionych. 

Dużym problemem 
w adaptacji sztucznej 
inteligencji w Polsce jest 
deficyt pracowników 
o odpowiednich 
kwalifikacjach. W ciągu 
najbliższych pięciu lat Polska 
będzie potrzebowała 200 tys. 
specjalistów z tego zakresu.

steczkową badanego materiału. Dzięki techno-
logii rozpoznawania obrazu jeszcze w trakcie 
produkcji dokonywana jest analiza spektralna 
tworzywa. Pozwala to skorygować na bieżąco 
parametry linii produkcyjnej i uzyskać oszczęd-
ności na poziomie 20–30%.  

Nethone jest globalnym dostawcą opartych 
na sztucznej inteligencji rozwiązań KYU (Know 
Your User). Działające w czasie rzeczywi-
stym narzędzia służą do zapobiegania przeję-
ciom kont bankowych. Jest to obecnie jedno 
z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw 
z segmentu KYU na świecie.

Cognitum opracował rozwiązanie pozwalające 
wykrywać i eliminować oszustwa podatkowe. 
System został już wprowadzony w jednym 
z brazylijskich stanów. Algorytmy opracowane 
przez Cognitum codziennie analizują 2 mln fak-
tur od 60 tys. firm. Biorą przy tym pod uwagę 
200 różnych regulacji podatkowych. Rozwiąza-
nie to może zapobiec stratom szacowanym na 
80 mln dol. rocznie.

Bariery w wykorzystaniu AI
Niestety, choć sztuczna inteligencja jest oceniana jako 
technologia niezwykle obiecująca, wciąż istnieją bariery 
utrudniające jej adaptację.

Z badania Ipsos wynika, że największą przeszkodą 
w rozwoju rynku AI w Polsce jest brak zrozumienia po-
trzeb i korzyści wynikających z jej zastosowania (41%), 
niewystarczający dostęp do danych (38%), trudności 
w implementacji (28%) i koszty technologii (26%). A we-
dług danych PwC 8% firm obawia się, że nie sprosta 
wyzwaniom zwianym z infrastrukturą techniczną. 

Druga edycja raportu Digital Poland „Iloraz sztucznej 
inteligencji. Potencjał AI w polskiej gospodarce” jako 
czynniki hamujące wymienia również:

• mniejszą niż w innych krajach dostępność i po-
daż specjalistów IT oraz silosowość ich kształ-
cenia;

• zbyt małą liczbę programów pilotażowych i eks-
perymentowania z nowymi rozwiązaniami;

• częste zmiany prawa, utrudniające przedsię-
biorcom ocenę ryzyka prawnego nowych pro-
jektów;

• brak ciała koordynującego i wspierającego 
współpracę między przemysłem, administracją 
publiczną oraz światem akademickim;

• brak popytu ze strony polskich firm na rozwią-
zania AI. Jedna trzecia spółek ma co najmniej 
70% przychodów ze sprzedaży swoich rozwią-
zań za granicą.
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NOWE WYZWANIA  
I STARE PROBLEMY
„Sztuczna inteligencja pojawia się najpierw w firmach, które są najbardziej 
ucyfrowione. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jesteśmy 
jeszcze słabo zaawansowani cyfrowo. Sytuacja jednak powoli się zmienia. 
Coraz więcej wyzwań dla polskiej branży AI związanych jest z wdrożeniami 
na rodzimym rynku” – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający, 
Fundacja Digital Poland. 

W 2019 roku opublikowaliście raport „Map of the Polish 
AI”. Teraz wydaliście „State of Polish AI”. Jakie zmiany za-
szły w polskiej branży AI między tymi dwoma badaniami?

Zmieniły się przede wszystkim wyzwania dla polskich 
firm działających w obszarze sztucznej inteligencji. 
Rynek zmierza już coraz bardziej w stronę wdrożeń 
konkretnych rozwiązań. Zadania dotyczą działań typu 
proof of concept, a coraz częściej także przenosze-
nia wypracowanych rozwiązań do fazy produkcyjnej, 
wdrożeniowej. To bardzo cieszy. Zmieniła się również 
sytuacja w dostępie do danych – firmy oceniają, że 
stanowi to już dla nich mniejszą barierę niż wcze-
śniej. Duże znaczenie ma podnoszenie się poziomu 
świadomości znaczenia AI wśród potencjalnych użyt-
kowników. W poprzednim badaniu na brak zrozumie-
nia korzyści z wdrożenia AI wskazywało 41% firm, 
w tym roku już tylko 29%. Teraz coraz więcej wyzwań 
związanych jest już z samymi wdrożeniami. 

Które sektory gospodarki przodują w zastosowaniach 
rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji? 
Najwięcej wdrożeń jest: w IT i telekomunikacji, fi-
nansach i bankowości oraz w handlu, w tym w dużej 
mierze w e-commerce. W następnej kolejności są: 
służba zdrowia, ubezpieczenia, nauka oraz media 
i social media. 

Co w głównej mierze o tym decyduje? 
Po pierwsze, są to sektory najbardziej zaawansowane 
technologicznie, zarówno w Polsce jak i w Europie. 
Sztuczna inteligencja pojawia się najpierw w firmach, 
które są najbardziej ucyfrowione. Wymienione sekto-
ry mają duże doświadczenia w korzystaniu z analizy 
danych, uczenia maszynowego, automatyzacji pro-
cesów biznesowych. Poza tym dysponują najwięk-
szą ilością danych. Łatwy dostęp do nich napędza 
wdrożenia AI. 
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A jak sytuacja wygląda w innych sektorach?
W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej 
jesteśmy jeszcze słabo zaawansowani cyfrowo. To 
rzutuje na zainteresowanie sztuczną inteligencją. 
Mówiąc ogólnie, im większa firma, tym więcej potrze-
buje automatyzacji, robotyzacji, analityki. To widać 
dobrze na przykładzie rolnictwa. W innych krajach 
jest to sektor mocno ucyfrowiony, nasze rolnictwo 
odstaje w dużej mierze ze względu na silne rozdrob-
nienie gospodarstw. Długodystansowo możemy więc 
przegrać wyścig w produkcji żywności, gdyż ta na 
świecie jest coraz bardziej uzależniona od zaawan-
sowanych technologii. 

Co może być kołem zamachowym do rozwoju zastoso-
wań sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce?
W wielu krajach na świecie dużą rolę do odegrania 
w tym zakresie mają spółki skarbu państwa. U nas 
nie są chętne do podejmowania tego typu działań. 
Nie mają strategii rozwojowych związanych z AI, nie 
mają kompetencji potrzebnych do realizacji projektów 
z tego obszaru. Nie są skłonne do podejmowania ry-
zyka inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Oczy-
wiście są pewne wyjątki i znam kilka spółek skarbu 
państwa, które wręcz są liderami, jednak to wyjątki, 
a nie reguła. Mam nadzieję, że może powoli będzie 
się to zmieniać… Na świecie impulsem do działań pro-
rozwojowych są również zamówienia publiczne. Na 
przykład na Łotwie w przetargach na obsługę auto-
transkrypcyjną rozpraw sądowych wybierano rodzime 
firmy, których rozwój był następnie wspierany przez 
państwo. U nas nie ma takiego myślenia perspekty-
wicznego, nie ma podejścia strategicznego – nikt nie 
patrzy na portfel zamówień instytucji publicznych 
i spółek skarbu państwa pod tym kątem. Chociaż sy-
tuacja sukcesywnie się poprawia – w zamówieniach 
publicznych z zakresu IT w 2016 roku jako słowo 
kluczowe sztuczna inteligencja pojawiała się w 4% 
przypadków, a w roku 2019 już w 18%. 

A konkursy na granty i wsparcie projektów badawczo-
-rozwojowych? 
Dobrym przykładem działań sektora publiczne-
go jest działalność GovTech w zakresie wdrażania 
innowacji. Firmy krytykowały jednak konieczność 
oddawania praw autorskich do rozwiązań wypraco-
wanych w projektach, które uzyskały wsparcie. A jak 
nie posiada się praw do stworzonych produktów, to 
nie można się rozwijać, nie można skalować swoje-
go biznesu. Pewne nadzieje polska branża AI wiąże 
z programem INFOSTRATEG, w ramach którego jest 
przewidziane blisko 850 mln zł na realizację różnych 
scenariuszy użycia sztucznej inteligencji. Między in-
nymi prowadzony jest projekt  stworzenia cyfrowego 
asystenta lekarza, który będzie zamieniał mowę na 
tekst pisany i w ten sposób usprawniał prowadze-

nie dokumentacji medycznej. Stworzenie nowych 
rozwiązań oferują programy zamawiane; przedsię-
biorstwo może zgłosić, że ma określony problem 
do rozwiązania i poszukuje firmy, która sobie z tym 
poradzi. Duża grupa spółek działających w obszarze 
zaawansowanych technologii korzysta też z gran-
tów. Wiele sięga po możliwość obniżenia podatku 
od praw autorskich w postaci ulgi IP Box. 

Rozwój rynku zastosowań sztucznej inteligencji nie może 
być jednak uzależniony tylko od wsparcia publicznego. 
Jakie jest u nas zaanagażowanie biznesu w projekty zwią-
zane z zastosowaniami AI? 
Sytuacja się polepsza. W 2019 roku większość pol-
skich firm z branży sztucznej inteligencji czerpała 
przychody ze sprzedaży swoich usług i produktów 
głównie wszystkim za granicą. Obecnie 32% spółek 
większość swojej sprzedaży realizuje na rynek polski. 
Tyle samo jednak nadal uzyskuje większość przy-
chodów od klientów ze świata, głównie z Ameryki 
Północnej, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Pol-
ska branża AI wciąż utrzymuje się przede wszystkim 
dzięki odbiorcom zagranicznym, ale widać też już 
oznaki ożywienia na polskim rynku. 

Kto najczęściej wewnątrz polskich przedsiębiorstw ini-
cjuje projekty związane z wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji?
Pomysły pojawiają się najczęściej w tych działach, 
które są najbardziej zaawansowane cyfrowo albo 
obyte z innowacjami. Są to działy: badawczo-roz-
wojowe, działy związane z software development, 
działy korzystające na co dzień z analityki danych. 
Najmniej inicjatyw pojawia się w obszarze back offi-
ce, na przykład w działach zakupów. Problem u nas 
polega na tym, że większość specjalistów od AI, 
inaczej niż w krajach wysoko rozwiniętych, pracuje 
w tzw. software housach (producenci oprogramo-
wania na zamówienie), zajmujących się tworzeniem 
rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, a znacz-
nie mniej w pozostałych gałęziach gospodarki. Firmy 

Polska branża AI wciąż utrzy-
muje się przede wszystkim 
dzięki odbiorcom zagranicz-
nym, ale widać też już oznaki 
ożywienia na polskim rynku.
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będące adresatami usług i produktów AI nie mają 
więc wystarczającej liczby specjalistów u siebie w fir-
mie. O wdrożenia łatwiej jest w działach, które czują 
bezpośrednio presję konkurencyjności rynkowej, na 
przykład w działach sprzedażowych, działach finan-
sowych, które muszą na co dzień korzystać z anali-
tyki. W innych departamentach brakuje wiedzy i zro-
zumienia dla roli sztucznej inteligencji w biznesie. Na 
marginesie, właśnie dlatego uruchomiliśmy autorski 
kurs o nazwie „AI dla menedżerów”.

Co może zwiększyć popyt na rozwiązania z zakresu AI 
w polskich przedsiębiorstwach?
Potrzebna jest edukacja, ale polskie firmy nie są 
zbyt skore do kształcenia swoich pracowników. 
Polscy menedżerowie też nie są zbyt skłonni do 
dokształcania się w tym zakresie. Wszyscy niby de-
klarują zainteresowanie, ale ostatecznie na kursach 
w prowadzonym przez nas programie „Elements of 
AI” nie ma tłumów. Mimo że nominalnie jesteśmy 
pod względem zapisanych uczestników na piątym 
miejscu w Unii Europejskiej, to uważam, że stać 
nas na znacznie więcej. Przykładowo w Finlandii 
na kurs zapisało się 38 razy więcej osób, gdyby 
spojrzeć na procentowy udział osób, które zapisały 
się na kurs, w stosunku do całej populacji Finlandii 
– przebito już deklarowany cel przeszkolenia 1% 
całej populacji. Nam jeszcze sporo brakuje. Ludzie 
w Polsce wymawiają się przepracowaniem, brakiem 
czasu. Największym problemem w mojej ocenie 
jest jednak u nas kryzys przywództwa. W Finlan-
dii w szkoleniach „Elements of AI” najpierw wziął 
udział premier, potem prezesi tamtejszych spółek 
skarbu państwa czy prywatnych korporacji. U nas 
w tych kręgach jest małe zainteresowanie – mene-
dżerowie wolą się kształcić z tzw. miękkich kompe-
tencji. Łatwiej zachęcić inżynierów, bo u nich to się 
przekłada wprost na wzrost wynagrodzeń. Kadra 
menedżerska nie widzi takiego związku. Powoli się 
to zmienia, bo zarządzający firmami coraz częściej 
widzą u innych, jak technologia wpływa na pozycję 
rynkową i konkurencyjność. Powoli więc są zmu-
szani przez sytuację w biznesie do zainteresowania 
się rozwiązaniami z zakresu AI. Rynek się zmienia, 
modele biznesowe się zmieniają – kadra zarządza-
jąca jest coraz bardziej świadoma roli technologii 
cyfrowych w procesach zmian. Z czasem będzie 
coraz odważniej po nie sięgać. 

Czy światowe korporacje nie wymuszają stosowania na-
rzędzi bazujących na najnowszych technologiach w pol-
skich oddziałach?
Globalne korporacje są jednym z liderów zastosowań 
sztucznej inteligencji na polskim rynku, napędzają 
rozwój tej branży. Chętnie lokują w Polsce swoje 

Fundacja Digital Poland w swoim najnowszym raporcie 
„State of Polish AI 2021” przedstawiła aktualny stan 
rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz zalecenia 
odnośnie do warunków jej rozwoju w przyszłości. 

Obecnie Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Euro-
pejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących 
nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji, 
a jednocześnie pierwsze miejsce w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że polskie spółki zaj-
mujące się sztuczną inteligencją działają głównie, bazując 
na małych zespołach, od pięciu do dziesięciu pracowni-
ków. Działające na polskim rynku korporacje zatrudniają 
zespoły liczące ponad 40 osób. Ponad połowa firm, które 
rozwijają produkty i usługi AI, osiąga siedmiocyfrowe 
przychody, a 8% zarabia powyżej 50 mln zł.

Jedna trzecia firm AI osiąga większość swoich przycho-
dów ze sprzedaży w kraju. Jednocześnie tyle samo firm 
(32%) opiera się wyłącznie na zagranicznych klientach. 
Główne rynki zewnętrzne dla polskich spółek, to: Ame-
ryka Północna (44%), UE (42%) i Wielka Brytania (21%). 
Zespoły AI świadczą usługi głównie dla takich sektorów, 
jak: IT i telekomunikacja (58%), finanse i bankowość 
(41%), handel, w tym e-commerce (34%).

Mimo że większość polskich firm świadczy usługi lub 
sprzedaje produkty z zakresu sztucznej inteligencji do-
piero od 2015 roku, to Polska podąża za globalnymi 
trendami w zakresie technologii AI. Dominującymi ję-
zykami używanymi do rozwoju tworzonych rozwiązań 
są Python (95%) oraz R (50%).

Sztuczna inteligencja pozostaje domeną dużych aglo-
meracji. Najwięcej firm z tej branży (około 45%) znajdu-
je się w Warszawie. Kolejne miejsca zajmują: Kraków, 
Trójmiasto, Wrocław, Poznań oraz Katowice.

Jak podkreślają występujący w raporcie eksperci, Polska 
wciąż jest na wczesnym etapie wdrożenia rozwiązań 
opartych na AI. Wśród powodów takiej sytuacji wy-
mieniany jest m.in. brak efektywnej współpracy firm 
i jednostek naukowych. Rozwój technologii sztucznej 
inteligencji wymaga bowiem silnych zespołów aka-
demickich. I chociaż 47% badanych przedsiębiorstw 
zatrudnia naukowców, zaledwie 13% z nich wymienia 
dane z ośrodkami akademickimi.

Pełny raport z wynikami badania i komentarzami eks-
pertów można pobrać ze strony Fundacji Digital Poland.

Obraz sytuacji 
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centra badawczo-rozwojowe, centra obsługi, bo wie-
dzą, że nasz kraj dysponuje kadrami o najwyższych 
kwalifikacjach. Nasi specjaliści posiadają te same 
kompetencje co ich koledzy na świecie, są na topie, 
jeśli chodzi o światowe trendy. Zajmujemy siódme 
miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę 
specjalistów od AI. Jeśli natomiast popatrzymy na 
udział fachowców od sztucznej inteligencji w po-
pulacji wszystkich zatrudnionych, to znajdujemy się 
na szarym końcu. To pokazuje też, jak mało cyfrowa 
jest nasza gospodarka. Jak mało jest specjalistów AI 
w innych sektorach gospodarki, oprócz IT. Dlatego 
też większość firm z polskiej branży IT myśli wciąż 
głównie o obecności na rynkach zagranicznych. 
W odpowiedzi na pytanie: co rząd powinien dla nich 
zrobić?, w pierwszej kolejności wskazują na wsparcie 
promocji za granicą. 

Czy przyczyną tego nie jest również sytuacja, że jeśli 
już polskie przedsiębiorstwo zdecyduje się na inwe-
stowanie w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligen-
cji, to rozbudowuje przede wszystkim własny zespół 
specjalistów z tej dziedziny, a nie sięga po usługi i pro-
dukty z rynku? 
To prawda, firmy w różnych sektorach znacznie 
rozwijają własne, wewnętrzne zespoły AI. Ale 
nie tylko. Coraz częściej szukają też gotowych 
rozwiązań w chmurze. Sytuacja w dziedzinie 
sztucznej inteligencji bardzo szybko się zmienia. 
Wejście w chmurę może więc okazać się optymal-
nym działaniem, bo tam łatwiej będzie nadążać 
za rozwojem najnowszych technologii i prościej 
z nich korzystać. 

Rozmawiał Andrzej Gontarz. 

Trudności  
w implementacji 
rozwiązań z zakresu AI

40%

23%

33%

11%

7%

36%

20%

29%

10%

3%

Brak gotowości do inwestowania przez klientów w innowacje i sztuczną inteligencję

Wysokie koszty pozyskania wartościowych danych

Brak możliwości uzyskania wartościowych danych

Wysokie koszty przetwarzania komputerowego

Brak gotowych algorytmów

Trudności w przechodzeniu z fazy PoC (Proof of Concept) do produkcji

Brak zrozumienia AI wśród pracowników operacyjnych i niższych szczebli

Brak zrozumienia AI wśród kadry zarządzającej klientów

Brak biznesowych przykładów wdrożeń (business case) dla AI

Wysokie koszty licencji i oprogramowania

Źródło: State of Polish AI 2021, 
Fundacja Digital Poland
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BARBARA MEJSSNER

Mimo szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji i wi-
docznych korzyści, jakie wynikają z jej zastosowania, 
wiele firm wciąż obawia się tej technologii. W 2019 
roku firma O’Reilly Media opublikowała e-book pod-
sumowujący wyniki badań dotyczących adaptacji AI 
w przedsiębiorstwach, gdzie wymieniła najczęstsze 
czynniki powstrzymujące wdrożenia. Są to przede 
wszystkim: brak uświadomienia sobie potrzeb imple-
mentacji AI, niedostatek wykwalifikowanych pracow-
ników, trudności z identyfikacją odpowiednich ob-
szarów wdrożeń, a także obawy, czy proces się uda. 
Niepokój może być uzasadniony, ponieważ nowe 
projekty rzadko realizowane są bezboleśnie. Gdy 
w 2019 roku firma Gartner przebadała 3000 firm 
pod kątem wdrożeń sztucznej inteligencji, okazało 
się, że 63% z nich wpadło w pułapkę (czasem nawet 
niejedną) w swojej podróży do AI. Odpowiednie po-
dejście do wdrożenia sztucznej inteligencji w dużym 
stopniu eliminuje ryzyko niepowodzenia. 

JAK PODEJŚĆ  
DO WDROŻENIA

Sztuczna inteligencja tworzy nową wartość dla 
biznesu. Żeby jednak wdrożenia AI przyniosły 

spodziewane efekty, potrzebne są dobre jakościowo 
dane i odpowiednie zasoby IT.

Skalowanie i wieloetapowe  
podejście do wdrożeń AI

Współpraca z dostawcami rozwiązań 

Sztuczna inteligencja jako usługa (AIaaS)
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Dane i zasoby – fundament AI
Sztuczna inteligencja uczy się na podstawie dostęp-
nych informacji w sposób podobny do ludzi, ale aby 
zidentyfikować wzorce, potrzebuje znacznie więcej 
danych niż człowiek i muszą to być dane odpowied-
niej jakości. Jakość danych jest fundamentalna dla 
prawidłowego przebiegu procesów biznesowych 
opartych na algorytmach AI. Aż 57% firm ankietowa-
nych w ramach badania RELX Emerging Tech w 2020 
roku uważa, że jeśli inwestycje w sztuczną inteligen-
cję mają się zwiększyć, to jakość i dostępność danych 
muszą się poprawić. Niestety, jak wynika z raportu 
Forrester „Predictions 2019: Artificial Intelligence”, 
z jakością danych ma problem 60% organizacji.

Niewłaściwe lub dobrane tendencyjnie dane mogą 
prowadzić do błędnych wniosków i utrwalać nie-
pożądane stereotypy. W Stanach Zjednoczonych 
algorytmy stosowane do ustalenia kar w przestęp-
stwach kryminalnych w pewnym momencie ostrzej 
oceniały przestępstwa dokonywane przez czarno-
skórych oskarżonych. Wynikało to z zestawu danych 
dotyczących spraw kryminalnych, za którymi w więk-
szości stali czarni obywatele. Podczas rekrutacji dla 
Amazon.com przeprowadzanej z udziałem sztucznej 
inteligencji algorytm preferował kandydatów płci 
męskiej, ponieważ system Amazona został zasilony 
danymi zebranymi w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy 
wśród zatrudnionych przeważali mężczyźni.

Kolejna ważna kwestia to zasoby IT. Wszędzie tam, 
gdzie pojawia się sztuczna inteligencja, wymagana 
jest duża moc obliczeniowa. Według Huawei, do 
2024 roku AI pochłaniać będzie 80% mocy kompu-
terów na całym świecie. Jednak dostęp do mocy ob-
liczeniowej na odpowiednio wysokim poziomie może 
stać się wąskim gardłem blokującym wdrożenia. 

Nie da się również korzystać z AI bez odpowiednich 
łączy. Przepustowość i transfery danych od dawna 
uznawane są za wąskie gardła nowych technologii. 
Zapewnienie lepszego internetu i szybszych trans-
ferów to tylko jeden ze sposobów rozwiązania tego 
problemu. Jest jednak inny – sztuczna inteligencja 
na krawędzi sieci (Edge AI). Edge AI to system wy-
korzystujący algorytmy Machine Learning do prze-
twarzania danych generowanych przez urządzenie 
sprzętowe na poziomie lokalnym. 

Urządzenie nie musi być połączone z internetem, 
aby przetwarzać takie dane i podejmować decyzje 
w czasie rzeczywistym w ciągu milisekund. Edge AI 
eliminuje problem prywatności związany z przesy-
łaniem milionów danych i przechowywaniem ich 
w chmurze, a także ograniczenia przepustowości 
i opóźnienia, które zmniejszają szybkość transmisji 
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danych. Wartość rynku tego rodzaju oprogramowa-
nia wzrośnie z 355 mln dol. w 2018 roku do 1,12 
bln dol. w roku 2023.

Bezpieczniej zacząć od pilotażu
Projekty AI są dużym wyzwaniem dla firm, ale ich 
efekty mogą stworzyć zupełnie nową wartość dla 
biznesu. Dlatego warto eksperymentować. 

Eksperci z Towards Data Science dzielą wdrożenia AI na: 
• małe projekty pilotażowe, które uczą, jak 

wdrażać i skalować AI;
• projekty krótkoterminowe z wymiernymi 

zwrotami w ciągu 6–12 miesięcy;
• projekty średnioterminowe, które zajmują się 

coraz bardziej skomplikowanymi przypadkami 
użycia i generują zwrot z inwestycji w ciągu 
12–24 miesięcy. Mogą to być samodzielne 
projekty lub inicjatywa, która łączy wdrożenia 
mniejszych projektów w spójne rozwiązanie;

• projekty długoterminowe, wykorzystujące 
skalowalną sztuczną inteligencję w całym 
przedsiębiorstwie.

Zanim firmy zdecydują się na wdrożenie AI na więk-
szą skalę, powinny tworzyć projekty pilotażowe. Ta-
kie podejście pomaga zbudować potrzebne umiejęt-
ności i zadbać o zasoby technologiczne w organizacji, 

Procent  
respondentów

Trudno jest zintegrować projekty kognitywne z istniejącymi procesami i systemami 47%

Technologie i ekspertyzy są za drogie 40%

Menedżerowie nie rozumieją kognitywnych technologii i sposobu ich działania 37%

Nie ma wystarczających zasobów ludzkich o umiejętnościach technologicznych 35%

Technologie są niedojrzałe 31%

Zalety technologii na rynku są wyolbrzymiane 18%

Procent  
respondentów

Kultura firmy nie uwzględnia jeszcze potrzeb AI 23%

Brak danych lub problemy z jakością danych 19%

Brak umiejętności czy trudności w zatrudnianiu ludzi o wymaganych kwalifikacjach 18%

Trudności w identyfikacji właściwych przypadków użycia w biznesie 17%

Wyzwania infrastruktury technicznej 8%

Obawy prawne, ryzyko lub kwestie zgodności 4%

Efektywne dostrajanie hiperparametrów 2%

Powtarzalność przepływu pracy 2%

Czynniki, które mogą powstrzymać lub zniweczyć inicjatywy AI

Wąskie gardła opóźniające adaptację sztucznej inteligencji 
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Sztuczna inteligencja  
uczy się na podstawie 
dostępnych informacji  
w sposób podobny do ludzi, 
ale aby zidentyfikować 
wzorce, potrzebuje znacznie 
więcej danych niż człowiek 
i muszą to być dane 
odpowiedniej jakości.
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a w późniejszym terminie przekształcić małe projekty 
w znacznie większe. Przykładowo bankowi stosun-
kowo łatwo jest wdrożyć narzędzie do uczenia ma-
szynowego w celu segmentacji klientów, natomiast 
o wiele większym wyzwaniem – i o wiele bardziej 
satysfakcjonującym – jest pakiet rozwiązań AI w celu 
zoptymalizowania całej podróży klienta. 

Wdrożenia sztucznej inteligencji na dużą skalę to 
trudne zadanie i wielu firmom nie udaje się skalo-
wanie projektów pilotażowych, ale doskonale sobie 
radzą metodą mniejszych kroków. MIT Sloan w ra-
porcie „Jak sztuczna inteligencja pomoże ci zwięk-
szyć sprzedaż” podaje przykład. MD Anderson Can-
cer Center w Huston zastosowało oba podejścia: 
pilotaż i duże wdrożenie. W 2012 roku wystartowali 
z ogromnym projektem, wykorzystując superkompu-
ter Watson IBM do diagnozowania i leczenia raka. 
Jednak w 2017 roku po zainwestowaniu 60 mln 
dol. szpital wstrzymał projekt. W tym samym czasie 
zespół informatyki szpitala zastosował technologie 
kognitywne do dużo prostszych zadań, takich jak 
polecanie rodzinom pacjentów hoteli i restauracji 
oraz do analizy terapii u pacjentów o określonym 
genomie. Te projekty odniosły sukces. 

Oczywiście wielkie projekty też się udają, ale zazwy-
czaj następuje to tam, gdzie technologia AI została 
już sprawdzona i przetestowana. W innym wypadku 
lepiej się sprawdzi strategia małych kroków.

Trudności z oceną dostawców
Każda firma wdrażająca sztuczną inteligencję musi 
zdecydować, czy chce sama budować rozwiązania 
(o ile ma takie zasoby), czy też nabyć gotowy pro-
dukt lub nawiązać współpracę z partnerem, który 
pomoże rozwijać projekt AI. Jak wynika z badań 
Deloitte, firmy wolą kupować gotowe rozwiązania, 
zamiast je samodzielnie opracowywać: 50% kupuje 
więcej, niż opracowuje, a kolejne 30% kupuje tyle, ile 
opracowuje od podstaw. Wynika to z tego, że wiele 
organizacji przechodzi na początku etap zdobywania 
wiedzy i eksperymentowania, zanim przekuje wiedzę 
na praktyczne działania. 

Wybór dostawcy rozwiązania AI powinien być do-
brze przemyślany. Zdarza się, że firmy z tego obsza-
ru wyolbrzymiają swoje doświadczenie i mogą nie 
wiedzieć, jak wykorzystać AI do rozwiązywania rze-
czywistych problemów biznesowych swojego poten-
cjalnego klienta. Jednym z pomysłów na sprawdzenie 
dostawcy jest wykorzystanie stron takich jak Clutch, 
oferujących klientom B2B pomagające w podjęciu 
decyzji ratingi i przeglądy najlepszych firm w swoich 
dziedzinach. Dobrze jest też sprawdzić dokładnie, co 
dostawcy mają w swoim portfolio. Innym podejściem 

są wspólne warsztaty z obiecującym dostawcą, które 
pozwolą przekonać się, czy rzeczywiście ma on od-
powiednie umiejętności i właściwy know-how. 

Poniesione koszty szybko się zwrócą
Wdrożenie AI oznacza spore wydatki, ale nie są to uto-
pione pieniądze (oczywiście w przypadku wdrożenia 

Wdrożenia narzędzi Machine Learning można w dużym 
uproszczeniu podzielić na dwa obszary. Pierwszy doty-
czy gotowych rozwiązań, które wykorzystują sztuczną 
inteligencję do automatyzacji powtarzalnych czynności 
lub kontaktu z klientami (popularne chatboty, voiceboty, 
wsparcie w narzędziach klasy RPA, np. poprzez proceso-
wanie NLP czy rozpoznawanie obrazów). Tu adaptacja 
jest spora, a firmy rozumieją szanse na optymalizację 
procesów. Również klienci odbierają tę sytuację coraz 
lepiej wraz z udoskonalaniem się wdrażanych produk-
tów. Rynek dostawców jest prężny i stale rośnie. Widać 
specjalizację sektorową dostawców, np. pod kątem ban-
kowości lub e-commerce.

Drugi obszar dotyczy wykorzystania danych, które znaj-
dują się w zasobach organizacji do zasilenia mechani-
zmów Machine Learning w rekomendacjach Next Best 
Action, Next Best Offer, analizie segmentacji klientów 
czy analizie szeregów czasowych (np. z urządzeń IoT lub 
zachowań użytkowników) w poszukiwaniu prawidłowości 
i anomalii. W takich przypadkach ważniejsze jest zbudo-
wanie lub zaproszenie do firmy specjalnego zespołu Data 
Science, który na podstawie dostępnych w organizacji 
danych zaproponuje możliwe usprawnienia. Zazwyczaj 
są to małe i zwinne projekty, które szybko udowadniają 
swoją przydatność lub jej nie wykazują. Coraz więcej firm 
stawia na budowanie takich kompetencji. 

U jednego z naszych klientów z sektora przemysłowego 
zbudowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie klasy Predicti-
ve Maintanace. Wykorzystując dane IoT wysyłane przez 
maszyny produkcyjne (takie jak: temperatura, ciśnienie, 
napięcie), zbudowaliśmy model Machine Learning, opar-
ty na sieciach neuronowych i AFT (Accelerated Failure 
Time model). Zadaniem tego modelu było wypracowa-
nie optymalnego harmonogramu przeglądów maszyn, 
w celu zapobieganiu awarii i niepotrzebnych przestojów 
linii produkcyjnych. Produkt był również uzupełniony  
o dashboardy Power BI, wizualizujące w czasie rzeczywi-
stym analizowane dane z IoT.

Marcin Dąbrowski,  
Chief Innovation Officer, 
ITMAGINATION
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zakończonego sukcesem), bo inwestycja szybko się 
zwraca. Według raportu Deloitte z 2020 roku osiem  
na  dziesięć organizacji przyznaje, że  następuje to 
w czasie krótszym niż dwa lata. 

Ponieważ koszty oprogramowania oraz pracy progra-
mistów o umiejętnościach z zakresu sztucznej inteli-
gencji są wysokie, niewiele firm może sobie pozwolić 
na budowę od podstaw rozwiązań kognitywnych. 
Dlatego też wielu dostawców oferuje platformy AI 
jako usługę (AI as a Service). AIaaS umożliwia za-
stosowanie nowej technologii bez dużych począt-
kowych inwestycji i przy niższym ryzyku.

Obecnie dostępnych jest wiele typów AIaaS. Najpo-
pularniejsze z nich to:

• cognitive computing API – interfejsy API 
umożliwiają programistom włączanie usług 
AI do aplikacji;

• struktury uczenia maszynowego (ML) – po-
zwalają na szybkie tworzenie modeli ML bez 
dużych zbiorów danych;

• w pełni zarządzane usługi ML. Usługi te 
zwiększają dostępność funkcji ML dla organi-
zacji nietechnologicznych i przedsiębiorstw, 
które nie chcą inwestować w opracowywanie 
własnych narzędzi;

• boty i cyfrowi asystenci – w tej chwili chyba 
najpopularniejsze rozwiązania sztucznej in-
teligencji oferowane w modelu usługowym.

Dzisiaj na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt róż-
nych platform AI, zaś system usługodawców z nimi 
związanych szybko rośnie. Najwięksi globalni gracze 
na rynku AIaaS to: Amazon AI, IBM Watson Assi-
stant, Microsoft Cognitive Services, czy też usługi 
Google AI. 

Etyka jako strategiczny priorytet
Maszyny są racjonalne, ale nie kierują się emocjami 
ani wartościami moralnymi, a to może budzić duże 
obawy. Aż 62% przebadanych przez Deloitte respon-
dentów stwierdziło, że technologie oparte na sztucz-
nej inteligencji powinny być ściśle regulowane, by nie 
dochodziło do nadużyć i patologii tam, gdzie zostaną 
wdrożone. Prawie dziewięciu na dziesięciu (89%) li-
derów biznesu uważa, że   standardy etyczne w opra-
cowywaniu i stosowaniu nowych technologii zapew-
niają przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną, 
a podobna liczba (86%) zgłosiła, że   względy etyczne 
powinny być strategicznym priorytetem przy projek-
towaniu i wdrażaniu systemów AI. Przedsiębiorstwa 
zaczynają nawet tworzyć specjalne stanowiska na 
poziomie C-level, zatrudniając doradców w zakresie 
etycznych praktyk AI pod różnymi nazwami, jako: AI 
Ethicist, Chief AI Ethics Officer, Chief Trust Officer, 

Firmy są zainteresowane sztuczną inteligencją, ale sporą prze-
szkodą w jej wdrażaniu są trudności w określeniu obszarów, 
w których zastosowanie AI może przynieść korzyści bizneso-
we; do tego dochodzą niski stopień digitalizacji w wielu or-
ganizacjach oraz brak dobrej jakości danych. Najtrudniej jest 
zazwyczaj przełamać bariery i zrealizować pierwsze wdrożenie. 

Zwykle robi się to małymi krokami, prowadząc projekty pilo-
tażowe, żeby przekonać zarząd, że zaangażowanie budżetu 
w takie przedsięwzięcie ma sens. Zbyt długie oczekiwanie na 
efekty prowadzi nieraz do cofnięcia finansowania. Dlatego też 
jeśli wdrożenie jest większe, dzieli się je na mniejsze etapy, 
z których każdy rozwiązuje konkretny problem biznesowy 
i nie trwa dłużej niż 12 miesięcy. W branży chemicznej, w któ-
rej głównie działamy, realizacja projektów AI wykraczających 
poza jeden rok raczej się nie zdarza. 

Adaptacja rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji to proces 
ewolucyjny i niewiele tu zmienią działania mające na celu jego 
przyspieszenie. Najpierw musi być zbudowana nastawiona 
na innowacyjność kultura organizacji. A na to trzeba czasu.

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania rozwiązań ba-
zujących na sztucznej inteligencji jest cyberbezpieczeństwo. 
Jesteśmy twórcą platformy cyberbezpieczeństwa przemysło-
wych systemów pomiarowych Advanced Process Sentinel. 
Jej zadaniem jest ochrona fizycznych sygnałów pomiarowych 
na instalacjach przemysłowych przed złośliwą manipulacją. 

Ataki cybernetyczne na systemy przemysłowe mogą prze-
biegać w kilku warstwach. Dużym zagrożeniem jest atak na 
sygnały pomiarowe, zanim zostaną przekształcone w sygnały 
cyfrowe, ponieważ nie zauważą go istniejące na rynku roz-
wiązania bezpieczeństwa przeznaczone do wykrywania nie-
typowego ruchu w monitorowanych sieciach IT. Zbudowali-
śmy system, który radzi sobie z tym problemem, wykrywając 
wszelkie anomalie już na czujnikach pomiarowych poprzez 
wykorzystanie ich unikalnej cechy, jaką jest szum pomiaro-
wy generowany przez każde z urządzeń. Wykorzystujemy 
tę właściwość do autoryzacji sygnału za pomocą AI, która 
rozpoznaje wzorzec szumu. 

Nasza platforma rozwiązuje szerszy problem, jakim jest za-
pewnienie wiarygodnych danych pomiarowych do budowy 
szeroko pojętych systemów AI w przemyśle. Nie da się zbu-
dować dobrego, działającego systemu, np. predykcyjnego 
utrzymania ruchu czy optymalizującego proces przemysłowy, 
bez zasilenia go wiarygodnymi danymi. 

Paweł Niklewicz,  
członek zarządu,  
Silesian Catalysts
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Ethical AI Lead, AI Ethics and Governance, czy też 
Trust and Safety Policy Advisor.

Unia Europejska i OECD zajęły oficjalne stanowiska 
w sprawie etycznego wykorzystania sztucznej inteligen-
cji. W kwietniu 2019 roku Komisja Europejska opubliko-
wała przewodnik etyczny dla sztucznej inteligencji „Po-
licy and Investement Recomendations for Trustworthy 
AI”, opracowany przez ekspertów z High-Level Expert 
Group on Artificial Intelligence (HLEG AI). Natomiast 
w maju 2019 roku OECD wydało „Recommendation 
of the Council on Artificial Intelligence”. Według obu 
dokumentów AI ma nie tylko zwiększać możliwości 
ludzkie, ale także działać na rzecz praw człowieka oraz 
minimalizować nierówności społeczne i gospodarcze.

Dziewięć na dziesięć organizacji napotyka na problemy etyczne 
wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji (procent członków  
kadry kierowniczej, który w ostatnich dwóch, trzech latach zauważył  

problemy etyczne związane z wdrażaniem AI)
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FRANCJA
89%

WLK. BRYTANIA

86%

WŁOCHY
88%

CHINY
85%

HOLANDIA
87%

INDIE
85%

HISZPANIA
87%

USA
85%

NIEMCY
86%

SZWECJA
83%

ŚREDNIO: 86%

Wszędzie tam, gdzie pojawia 
się sztuczna inteligencja, 
wymagana jest duża moc 
obliczeniowa. Dostęp na 
odpowiednio wysokim 
poziomie może stać się 
wąskim gardłem blokującym 
wdrożenia. 
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ALGORYTMY WYMAGAJĄ 
SPARAMETRYZOWANYCH 
PROCESÓW
„Rozwijamy i będziemy dalej rozwijać kolejne projekty, w ramach 
których wykorzystujemy uczenie maszynowe do udoskonalania naszych 
produktów. Przebudowujemy silniki rekomendacyjne, tworzymy algorytmy 
doboru treści na stronie, automatyzujemy procesy obsługi użytkowników. 
Wykorzystujemy bardzo zaawansowane algorytmy. Tworzymy je sami, bo 
trzeba je osadzić w kontekstach naszej platformy” – mówi Olaf Piotrowski, 
AI Product Development and Big Data Director w Allegro.

Pana stanowisko sugeruje, że w Allegro powstał już spe-
cjalny dział zajmujący się rozwojem narzędzi bazujących 
na sztucznej inteligencji. Jak w praktyce wygląda tworze-
nie rozwiązań z zakresu AI?
Mamy zespół Machine Learning Research, który tworzą 
głównie inżynierowie, wysokiej klasy specjaliści zajmujący 
się uczeniem maszynowym (sztuczna inteligencja w Alle-
gro sprowadza się w zasadzie do rozwiązań opartych na  
uczeniu maszynowym). Zespół współpracuje  bezpośrednio 
z wieloma jednostkami biznesowymi. Powstał ponad trzy 
lata temu. W ubiegłym roku było w nim ok. 15 osób, w tej 
chwili pracuje ponad 30 specjalistów od uczenia maszy-
nowego, szukamy kolejnych. W tym roku będziemy mieć 
w tym zespole już ponad 50 osób.

To prawdopodobnie oznacza, że technologia sztucznej 
inteligencji sprawdziła się w Allegro i planowane są nowe 
wdrożenia…
Rozwijamy i będziemy dalej rozwijać kolejne projekty, 
w ramach których wykorzystujemy uczenie maszynowe 
do udoskonalania naszych produktów. Przebudowujemy 
silniki rekomendacyjne, tworzymy algorytmy doboru tre-
ści na stronie. Dzięki nowym rozwiązaniom w ciągu roku 
podwoiły się wpływy z zakupów rekomendowanych. 
Silniki rekomendacyjne są bardzo interaktywne, reagują 
na zachowania użytkownika w sesji, potrafią dopasować 
treści rekomendacyjne, wykorzystując różne informacje 
kontekstowe – oglądaną ofertę, zachowanie w trakcie wi-
zyty, podobieństwo wizualne i inne. 

24

A
I@

EN
TE

R
P

R
IS

E 
SU

M
M

IT
 2

0
21

 / 
Pr

ak
ty

cz
ne

 z
as

to
so

w
an

ia
 s

zt
uc

zn
ej

 in
te

lig
en

cj
i w

 b
iz

ne
si

e 



W jakich produktach firmy wykorzystywane są rozwią-
zania bazujące na uczeniu maszynowym? W których 
miejscach może się z nimi zetknąć użytkownik serwisu? 
Przygodę z uczeniem maszynowym na dużą skalę zaczę-
liśmy od zbudowania inteligentnego rankingu wyników 
wyszukiwania. Teraz procesem dobierania kolejności ofert 
sterują już algorytmy, które uczą się na podstawie interakcji 
klienta z wynikami wyszukiwania, w pełni automatycznie. 
Algorytm działa tak, by na górze listy były wyświetlane 
oferty najlepiej dopasowane do kontekstu frazy i preferen-
cji klientów. Sygnałem potwierdzającym właściwą kolejność 
doboru ofert są kliki na najwyższych pozycjach wyników 
wyszukiwania. Tak optymalizujemy działanie algorytmu  
– zwiększając prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, co 
jest w interesie zarówno klienta, jak i partnera handlującego 
na platformie Allegro. 

Rekomendacje mają ogólnie dwie funkcje celu: nawigacyj-
ną i inspiracyjną. Część algorytmów ułatwia wybór oferty, 
nawiązując kontekstowo do ofert wybranych przez klienta, 
inne rozszerzają kontekst, proponując zakup w kategoriach 
powiązanych, działając bardziej inspirująco. Algorytmy 
wnioskują na podstawie analizy zachowań klientów w krót-
szych i w dłuższym przedziałach czasu. Sprawdzają m.in., 
które oferty były oglądane i kupowane, analizują zacho-
wanie klienta w sesji, np. w jakich przedziałach cenowych 
przeglądał produkty w danej kategorii. Rekomendacje mają 
ułatwiać podejmowanie decyzji zakupowych, inspirować 
do zainteresowania się ofertą, która nie była pierwotnie 
w kręgu zainteresowań. 

W jaki sposób działa algorytm wykorzystywany w silniku 
rekomendacyjnym?
Rekomendowanie odbywa się za pomocą różnych metod 
– tradycyjnych, takich jak collaborative filtering, a także 
bardziej zaawansowanych algorytmicznie, takich jak głę-
bokie sieci neuronowe trenowane, by odgadnąć, którą 
ofertę użytkownik chciałby obejrzeć w następnej kolej-
ności. Budując silnik rekomendacyjny, łączymy wiele po-
dejść w modelach hybrydowych, szukając optymalnych 
jakościowo wyników. 

A czy mechanizmy sztucznej inteligencji wspomagają 
również sam proces wyszukiwania przez użytkowników 
serwisu potrzebnych im rzeczy?
Tak, udostępniliśmy na aplikacjach mobilnych wyszukiwar-
kę obrazkową. Jeśli np. ktoś zobaczył na mieście ciekawą 
sukienkę i zrobił jej zdjęcie, to algorytm spróbuje na pod-
stawie tego zdjęcia zidentyfikować, co się na nim znajduje 
–  niech to będzie, powiedzmy, sukienka w groszki. Potem 
algorytm musi znaleźć coś podobnego w ofertach i ustalić, 
czy rzeczywiście są to podobne przedmioty, czyli że to są 
właśnie też sukienki w groszki. Teraz testujemy to rozwiąza-
nie w kategoriach najbardziej oczywistych, takich jak moda, 
obuwie. Potencjał jest jednak dużo większy, pracujemy 
z kategoriami zawierającymi artykuły wyposażenia wnętrz.

Wyszukiwanie obrazem pozwala odnaleźć przedmioty, 
których nazw nie znamy lub które są trudne do zwerba-
lizowania. Czasami trudno wprowadzić do wyszukiwarki 
konkretną nazwę produktu, trudno opisać jego cechy. Ob-
raz to umożliwia. Na przykład podoba mi się kanapa, którą 
zobaczyłem w kawiarni. Chcę mieć taką samą w domu, nie 
wiem jednak, jak ją opisać. Robię więc zdjęcie i wprowa-
dzam do wyszukiwarki. Algorytm spróbuje znaleźć mi taką 
kanapę w ofertach na Allegro.

Na czym polega działanie stosowanych w tym obszarze 
algorytmów? Tworzycie je sami, czy korzystacie z goto-
wych rozwiązań?
Wykorzystujemy własne modele oceniające podobieństwo 
wizualne, korzystając z danych, którymi dysponujemy. 
Oczywiście do trenowania modeli wykorzystujemy rozwią-
zania Open Source, będące de facto standardem zarówno 
w zastosowaniach produkcyjnych, jak i w działach badaw-
czych. Dużym wyzwaniem w tworzeniu modeli na potrzeby 
wyszukiwarki obrazkowej jest uniewrażliwienie naszych 
algorytmów na zróżnicowanie w danych, które przycho-
dzą od użytkowników. Mam tu na myśli takie aspekty, jak: 
oświetlenie, kadr, jakość zdjęcia. Rozwiązania tworzymy 
sami, bo trzeba je osadzić w kontekstach i domenie danych 
typowych dla Allegro. Generyczne rozwiązania nie dają 
nam kontroli nad jakością aspektów istotnych z perspekty-
wy platformy o tak zróżnicowanym asortymencie jak nasza.   

Dużo się ostatnio mówi o automatyzacji procesów bizne-
sowych. W jakich obszarach wykorzystujecie mechani-
zmy uczenia maszynowego do wspomagania wewnętrz-
nej działalności firmy?
Duża część realizowanych przez nas projektów związanych 
z uczeniem maszynowym dotyczy właśnie optymalizacji 
procesów, np. automatyzacji obsługi klientów. Do niedaw-
na ta praca była wyłącznie w rękach konsultantów. Dziś 
algorytmy z domeny przetwarzania języka naturalnego do-
konują wstępnej klasyfikacji treści e-maili, jakie do Allegro 
wysyłają klienci, by odpowiadać na nie automatycznie lub 
skierować je bezpośrednio do właściwego konsultanta. 
Efektem naszej pracy są szybsze odpowiedzi na e-maile, 

Dużym wyzwaniem  
w tworzeniu modeli na potrze-
by wyszukiwarki obrazkowej 
jest uniewrażliwienie naszych 
algorytmów na zróżnicowanie 
w danych, które przychodzą 
od użytkowników.
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bardziej sprawna obsługa klienta. Rozwiązanie to działa 
obecnie w obszarze komunikacji klientów z  serwisem, ale 
ma potencjał, żeby wykorzystać go na dużo większą skalę, 
co będziemy robić jeszcze w tym roku. 

Oczywiście, żeby to było możliwe, musimy dysponować 
zaawansowanymi modelami językowymi, które obecnie 
trenuje się na olbrzymich zbiorach tekstu. W ten sposób 
uzyskuje się modele, które niezależnie od docelowe-
go zadania dysponują dobrym rozumieniem konceptów 
obecnych w języku. Dla popularnych języków, takich jak 
angielski czy niemiecki, jest sporo upublicznionych modeli 
językowych. Dla języka polskiego musieliśmy taki model 
stworzyć sami. Tak powstał HerBERT, razem ze zbiorem 
zadań KLEJ dla ewaluacji modeli językowych dla języka 
polskiego, który upubliczniliśmy. Nasze prace pomagają 
maszynom zrozumieć język polski nie tylko w Allegro, ale 
wszędzie, gdzie jest to potrzebne. 

Jaką część korespondencji obsługuje algorytm, a jaką 
przekierowuje do konsultantów?
Treść komunikacji jest pogrupowana w domeny dotyczące 
poszczególnych zagadnień, np.: płatności, zwrotów, dorę-
czeń itd. Kolejne obszary merytoryczne są przekazywane 
sukcesywnie do obsługi przez algorytmy sztucznej inteli-
gencji, domena po domenie. 

Które jeszcze procesy są obsługiwane przez algorytmy 
uczenia maszynowego?
Drugi obszar procesów wspieranych przez sztuczną inte-
ligencję dotyczy powiązań ofert z katalogiem produktów. 
Klient szuka zazwyczaj w naszym serwisie konkretnego 
produktu, a znajduje go w wielu ofertach. Produkty mają 
na platformie w różnych sklepach odmienne tytuły ofert, 
są inaczej opisywane, co utrudnia nawigację. Rozwijane 
algorytmy pozwalają na identyfikację produktu, który jest 
treścią oferty, by móc z czasem zamiast ofert prezentować 
klientowi produkty, jakie go interesują. Wielokryterialna 
analiza pozwala na znajdowanie nieoczywistych rozwiązań 
oraz na skalowalność na bardzo dużej populacji ofert.

W jaki sposób mierzycie biznesową efektywność wspar-
cia procesu przez technologię sztucznej inteligencji?
To złożony i kluczowy aspekt z perspektywy sukcesów 
w naszej pracy i perspektyw jej dalszego rozwoju. Cele 

biznesowe muszą być jasno zdefiniowane i sparametry-
zowane numerycznie. Przykład: przy jakim procentowym 
poziomie automatyzacji komunikacji z klientem możemy 
mówić o sukcesie? Jak automatyzacja, poza skalowalnością 
i aspektami kosztowymi, wpłynie na doświadczenie klienta? 
Czym zmierzyć poziom jego zadowolenia z obsługi? Ten 
etap to parametryzacja celów biznesowych. W drugim kro-
ku zespoły pracujące nad rozwiązaniami z domeny sztucz-
nej inteligencji dokonują translacji kryteriów biznesowych 
na adekwatne metryki, pod które optymalizujemy model, 
algorytm. Wykonanie tej translacji we właściwy sposób 
gwarantuje, że funkcja celu optymalizująca model prze-
łoży się na sukces biznesowy. Paradoksalnie, rozwiązania 
z domeny uczenia maszynowego nie mają na celu głów-
nie minimalizowania kosztów (chociaż tak są intuicyjnie 
kojarzone – maszyna zastępuje ludzi). Dużo istotniejsze 
jest poprawienie parametrów jakościowych: lepsze wyniki 
wyszukiwania, bardziej trafne rekomendacje, szybsza od-
powiedź na pytanie klienta skierowane do serwisu.

Czy algorytmy uczenia maszynowego sprawdzą się 
w każdej sytuacji biznesowej? Jak należy kalkulować 
i oceniać korzyści z ich zastosowania w konkretnym, 
generującym problemy biznesowe przypadku?
Uczenie maszynowe to jeden ze sposobów rozwiązywania 
problemów biznesowych, jedno z dostępnych rozwiązań. 
Na przykład część procesu obsługi klienta można łatwo 
zautomatyzować, są jednak przypadki na tyle specyficznej 
komunikacji, że wymaga ona ludzkiej inteligencji, rozmo-
wy z konsultantem. Uruchomienie prac nad algorytmiką 
wiąże się z określonym procesem decyzyjnym. W pierw-
szym kroku definiowany jest problem, który próbujemy 
rozwiązać – jest on parametryzowany, ustalamy jego skalę 
i złożoność. W drugim kroku eksperci w zespole Machine 
Learning Research ustalają, czy są dostępne rozwiązania 
algorytmiczne, jaki jest state-of-the-art w klasie proble-
mów uczenia maszynowego, czy poziom technologii jest 
adekwatny dla zdefiniowanego problemu. Zespół analizuje 
dostępne publikacje i wybiera prototyp rozwiązania. Na-
stępnie weryfikujemy, czy są dostępne dane, które mogli-
byśmy wykorzystać do treningu algorytmów.

Nie zawsze skala problemu do rozwiązania uzasadnia 
rozpoczęcie prac nad algorytmem. Rozwiązanie powinno 
adresować problem, którego rozwiązanie uzasadnia nakład 
ponoszony na jego budowę.

Przedostatni etap pracy naszego zespołu to prototypowy 
model, walidowany na historycznych danych, jeszcze nie 
w usługach produkcyjnych. Dopiero po zakończeniu z sa-
tysfakcjonującym efektem tej fazy rozwiązanie trafia do 
testów A/B w aplikacji produkcyjnej i jest konfrontowane 
z problemem w czasie rzeczywistym.

Żeby można było mówić o udanym z biznesowego punktu 
widzenia projekcie, poprawa metryk operacyjnych musi się 

Budując silnik rekomendacyjny, 
łączymy wiele podejść w mode-
lach hybrydowych, szukając opty-
malnych jakościowo wyników.  
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przekładać na poprawę metryk biznesowych. Przykładowo, 
optymalizując wyniki wyszukiwania pod klik, upewniamy 
się, że ma to również pozytywny efekt na konwersję z kli-
kanych ofert. Dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie 
biznesowym.

Jak takie efekty udaje się wam osiągać?
Potrzebny jest bardzo interdyscyplinarny zespół, osoby, 
które potrafią przejść cały proces decyzyjny i odpowie-
dzieć, czy problem jest rozwiązywalny, czy można zbudo-
wać odpowiedni algorytm, jakiego funkcjonowanie przy-
niesie pożądane efekty, czy warto się tego podejmować, 
jak zdefiniować funkcję celu. Potrzeba do tego wiedzy eks-
perckiej, umiejętności eksploracyjnej pracy z danymi oraz 
dobrych umiejętności interpersonalnych, bo w projekcie 
uczestniczą zwykle osoby o bardzo różnych kompeten-
cjach. Kluczowa jest umiejętność konceptualizacji proble-
mu oraz znajdowania logicznych zależności biznesowych 
w strukturach danych. Niezbędna jest też intuicja, zwykle 
jest to funkcja posiadanego doświadczenia… To znacznie 
przyspiesza poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Co jest niezbędne po stronie organizacji i jej pracowni-
ków dla wdrożenia z powodzeniem rozwiązań opartych 
na sztucznej inteligencji?
Jeśli chcemy coś ulepszyć, to musimy umieć skwantyfiko-
wać cel, w tym wypadku cele biznesowe. Gdyby biznes nie 
był sparametryzowany, modelowanie nie byłoby możliwe  
– inżynier musi wiedzieć, na co algorytm ma wpłynąć, pod 
co będzie zoptymalizowany. Tylko tak możemy znaleźć 
wspólny język, wspólną definicję celu. To jedyna ścieżka do 
sukcesu, który da się zweryfikować i potwierdzić biznesowo.

To powód, dla którego tak istotna jest w Allegro umie-
jętność pracy na liczbach, określania wymiernych celów, 
opierania decyzji na wynikach testów i precyzyjnych pre-
dykcjach. Prowadzimy na platformie dziesiątki równole-
głych testów A/B, mamy do tego specjalną platformę, która 
pozwala bardzo szybko uruchomić eksperyment i wniosko-
wać na podstawie liczonych automatycznie wyników testu.

Ważne, żeby koncentrować się na parametrach, na które 
realnie możemy wpłynąć własnymi działaniami. Parame-
tryzując biznes, dzielimy metryki na wejściowe i wyjściowe. 
Na te drugie – takie jak wartość przychodu czy średnia 
wartość koszyka zakupowego klienta – nie mamy bezpo-
średniego wpływu. Chodzi o znalezienie takich, na które 
możemy wpłynąć bezpośrednio. Przykładowo, optymali-
zacja pod klik na najwyższej pozycji wyników wyszukiwa-
nia zmniejsza prawdopodobieństwo odrzucenia wyników 
i zwiększa szansę na przejście na stronę oferty, a w kon-
sekwencji na zakup.

Oczywiście do prac nad uczeniem maszynowym potrzeba 
danych. Unikalne dane gromadzone na bardzo dużą skalę 
to jeden z najważniejszych zasobów Allegro.

Jaki wpływ na ostateczny efekt modelowania sytuacji 
biznesowej ma jakość danych, których można użyć do 
trenowania algorytmów uczenia maszynowego? Jak 
wygląda w Allegro polityka zapewnienia jakości danych? 
Akurat tak się składa, że odpowiadam również za to, jak 
dane w naszej organizacji są zbierane, jak je przetwarzamy 
i organizujemy. Staramy się tworzyć architekturę danych 
w sposób, który ułatwia ich wykorzystanie, również do 
trenowania modeli uczenia maszynowego. Wprowadza-
my innowacyjne podejście do organizacji danych oparte 
na architekturze data mesh. W takim podejściu dane są 
produktem, za ich jakość odpowiada producent (zespół 
deweloperski, analityczny, ML-owy). Taka architektura za-
pewnia skalowalne dbanie o ich jakość z uwzględnieniem 
potrzeb odbiorców, którzy są nazwani, a ich potrzeby są 
znane i zapisane w postaci kontraktu z producentem.

Oczywiście z perspektywy uczenia maszynowego rozstrzy-
gająca jest jakość zbiorów, na których uczymy algorytmy. 
Muszą w reprezentatywny sposób opisywać kontekst roz-
wiązywanego problemu, np. logi z wyszukiwarki, zawie-
rające informację, które oferty dla jakich fraz były klikane 
i jakie zajmowały pozycje w wynikach. Często konieczna 
jest dodatkowa klasyfikacja danych, ręczne tagowanie pod 
kątem potencjalnego uczenia. To odrębny problem. Sku-
teczność ostatecznego rozwiązania w krytycznym stopniu 
zależy od reprezentatywności danych, na których treno-
wano algorytm. 

Rozmawiał Andrzej Gontarz. 

Wykorzystywane są następujące tech-
nologie: GCP AI Platform, Pytorch, Sieci 
Neuronowe, DNNs, BERT, NLP, Compu-
ter Vision, Sieci Konwolucyjne, Learning 
to Rank, Similarity Learning, Zero/Few-
-shot Learning, Reinforcement Learning.

Więcej informacji na temat stosowanych 
rozwiązań można znaleźć w publikacjach, 
których autorami są członkowie zespołu 
Machine Learning Research w Allegro:
• https://www.aclweb.org/ 

anthology/2020.acl-main.111/ 
• https://www.aclweb.org/ 

anthology/2020.ecomnlp-1.7/ 
• https://arxiv.org/abs/2102.07831 
• https://arxiv.org/abs/2005.10084

Jak to działa
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

„Gdybym się opierał na podręcznikach o uprawie 
kwiatów, dawno bym splajtował” – podkreśla Michał 
Ptaszek, członek zarządu JMP Flowers. „Bardzo często 
są to dane zakłamane, zaś wyniki badań naciągane. 
Wolimy własne analizy. Na tym zarabiamy ogromne 
pieniądze” – dodaje. 

Do głównych wskaźników, od których zależy biznes 
kwiatowy, zalicza się: ceny energii elektrycznej na ryn-
ku, tempo wzrostu rośliny, popyt i podaż w poprzed-
nich latach, nasłonecznienie i temperaturę powietrza. 
Rozpiętość i skala danych do pozyskania wymykają się 
prostym analizom makro- i mikroekonomicznym. Trud-
no zbudować spójny model ekonometryczny przy ta-
kiej zmienności danych i na dodatek przy zbyt słabych 
mocach obliczeniowych komputerów biurowych, na 
których przetwarzanie trwałoby tygodniami. 

Michał Ptaszek, który jest z wykształcenia ekonomi-
stą, zwrócił uwagę na systemy analityczne bazujące 

KWIATY  
DLA MAMY 

JMP Flowers, jeden z największych w Europie 
producentów kwiatów z lubelskiej Stężycy, uprawia 
pod dachem na 18 hektarach ponad 70 odmian róż, 

30 odmian anturium, 200 odmian orchidei oraz… 
terabajty danych. Żeby zaś wiedzieć więcej, co z nich 

wynika, korzysta z zawansowanych mechanizmów 
uczenia maszynowego i modeli ekonometrycznych. 

Szklarnie JMP Flowers należą 
do najbardziej nowoczesnych na 
świecie. Dorosłe rośliny sortują 
roboty, które za pomocą kamer 
rozpoznają stadium rozwinięcia 
pąków, ich liczbę, wielkość oraz 
wysokość rośliny. Taśmociąg 
z wagą wywozi kwiaty do 
sortowni.

Studium przypadku wdrożenia Machine 
Learning w branży ogrodniczej – modele 

predykcyjne oparte na sieciach neuronowych

Budowanie i douczanie modeli  
– kontekst procesów wolnozmiennych

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej  
dla optymalizacji zakupów prądu
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CASE STUDY

na sztucznej inteligencji. Dzięki uczeniu maszyno-
wemu i technologii Big Data można wykrywać nie-
oczywiste związki oraz potwierdzać, że np. czerwone 
róże urosną i będą nadawać się do sprzedaży na 
dzień przed Walentynkami, co wpłynie korzystnie 
na podaż. Taki system dla JMP Flowers przygotowała 
bielska spółka ExMetrix. 

W tym biznesie największy popyt występuje w pierw-
szej połowie roku z charakterystycznymi pikami: 14 
lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet), Wielka-
noc, 26 maja (Dzień Matki), czerwiec (zakończenie 
roku szkolnego). Model ExMetrix analizuje kilkadzie-
siąt potoków danych, w tym o wadze róż. Chodzi o to, 
żeby kontrolować przyrost masy roślin i kwiatów, 
a tym samym wpływać na parametry uprawy, by do-
stać za cztery tygodnie różę o określonej jakości. Jeśli 
z analizy wynika, że tempo wzrostu jest zagrożone, to 
można podnieść w szklarni temperaturę i zwiększyć 
ilość światła. Wszystko to przekłada się na produkcję 
22 mln róż rocznie. 

Storczyki 
Cykl produkcyjny jednej orchidei wynosi od 18 do 
24 miesięcy. Należy pamiętać, że storczyki falenopsis 
rozmnażane są metodą kultur tkankowych (w labo-
ratorium in vitro) z merystemów, które pobiera się 
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z wyselekcjonowanych roślin matecznych. W konse-
kwencji najlepszą jakość te rośliny osiągają dopiero po 
2,5 roku, gdy przejdą przez szereg faz klimatycznych, 
różniących się wilgotnością, temperaturą i intensyw-
nością nawodnienia. Chodzi o to, aby możliwie wier-
nie oddać tropikalny/zwrotnikowy klimat, z którego 
wywodzi się orchidea. 

Szklarnie JMP Flowers należą do najbardziej nowo-
czesnych na świecie. Dorosłe rośliny sortują roboty, 
które za pomocą kamer rozpoznają stadium rozwinię-
cia pąków, ich liczbę, wielkość oraz wysokość rośliny. 
Taśmociąg z wagą wywozi kwiaty do sortowni. Tam 
systemy wizyjne  rozpoznają wysokość i kolor – para-
metry, od których zależy cena na rynku. Te wszystkie 
dane zasilają model ExMetrix. Można sprawdzić, jakie 
były warunki na wejściu np. 1,5 roku temu, a jakie są 
teraz i na tej podstawie ekstrapolować wyniki pro-
dukcji za kolejne 18 miesięcy. 

Energia 
„Potrafimy przewidzieć zmiany na rynku energii 
elektrycznej w perspektywie sześciu miesięcy, co 
przekłada się na znaczące oszczędności dla takich 
firm jak JMP Flowers” – podkreśla Zbigniew Łukoś, 
prezes ExMetrix. Sztuczna inteligencja pozwoliła 
wyuczyć model energetyczny w 20 minut, gdy w in-
nym przypadku zajęłoby to dwa tygodnie. W ocenie 
Michała Ptaszka stężyckie szklarnie zużywają pra-
wie tyle samo energii co średniej wielkości miasto. 
Gdy firma zakupi wolumen energii na tzw. dołku 
z dostawą np. za cztery miesiące, kiedy wg ExMe-
trix cena będzie wyższa, koszt produkcji kwiatów 
znacząco spadnie. 

W analizach i prognozowaniu stosowane są 
metody machine learning. Modele predyk-
cyjne mają najczęściej postać sieci neurono-
wych. Po przeprowadzeniu różnych testów 
okazało się, że właśnie sieci neuronowe naj-
lepiej radzą sobie w prognozach przyrostu 
masy zielonej. 

Modele „zasilane są” trzema grupami da-
nych. Pierwsza obejmuje historyczne in-
formacje dotyczące wzrostu roślin – mie-
rzonego wagami przyrostu poszczególnych 
odmian i gatunków. Druga grupa zawiera 
informacje dotyczące historycznych wa-
runków panujących w szklarniach, w któ-
rych odbywał się wzrost roślin. Przykłady 
zmiennych z tej drugiej grupy to: tempera-
tura, wilgotność, poziom naświetlenia itp. 
Trzecia grupa składa się z dodatkowych 
danych, opisujących warunki meteorolo-
giczne panujące na zewnątrz szklarni.
  
Struktura i parametry sieci neuronowych, 
stosowanych do prognozowania wzrostu ro-
ślin, są dobierane dla każdej odmiany osob-
no. Zazwyczaj sieci mają jedną lub dwie war-
stwy ukryte, a funkcje aktywacji neuronów 
mają postać sigmoidalną lub rectified linear. 
Istotne jest dodanie informacji o dynamice 
i zmianach poszczególnych zmiennych wej-
ściowych. Modele uczone są przy wykorzy-
staniu metody propagacji wstecznej błędu. 

Najwięcej czasu w procesie badawczym 
zajmuje ustalenie parametrów sieci, które 
najlepiej radzą sobie z rozwiązaniem pro-
blemu. Testowanie i walidacja wykonywane 
są na zbiorach testowych, liczących około 
20% wszystkich dostępnych wzorców histo-
rycznych. Jeżeli parametry sieci są ustalone, 
to samo uczenie modeli nie trwa zbyt długo  
– zwykle kilka minut. 

Ważne jest ciągłe kontrolowanie parame-
trów jakościowych modeli i ich cykliczne 
douczanie, czyli dostarczanie aktualnej 
wiedzy o procesie wzrostu. W przypadku 
procesów wolnozmiennych – a do takich za-
licza się wzrost roślin – douczanie powinno 
odbywać się raz na miesiąc.

Jak to działa
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CASE STUDY

Te zakupy energii są dodatkowym zabezpieczeniem 
produkcji, ponieważ gospodarstwo jest wyposażo-
ne we własne elektrownie działające w układzie 
triogeneracji i poligeneracji (energia elektryczna, 
ciepło technologiczne, ogrzewanie zamarzającą 
wodą, dwutlenek węgla). Umożliwia to zapewnie-
nie tropikalnym roślinom odpowiedniego natężenia 
światła nawet w najbardziej pochmurne zimowe 
dni. System ułatwia sterowanie natężeniem świa-

tła w szklarniach. Ponadto spaliny wytwarzane 
w elektrowniach, oczyszczone w zaawansowanych 
katalizatorach CodiNOx ze śladowych ilości metali 
ciężkich i tlenku węgla, jako czysty dwutlenek węgla 
transportowane są do wszystkich roślin w szklar-
ni, które zamieniają go na tlen odprowadzany do 
atmosfery. Przy okazji powstają kolejne gigabajty 
danych, które zasilają model ExMetrix. Cykl zaczyna 
się od początku.

FO
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W
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PL

Gdybym się opierał na 
podręcznikach o uprawie 
kwiatów, dawno bym 
splajtował. Bardzo często 
są to dane zakłamane, zaś 
wyniki badań naciągane. 
Wolimy własne analizy.  
Na tym zarabiamy  
ogromne pieniądze. 

Potrafimy przewidzieć 
zmiany na rynku 
energii elektrycznej 
w perspektywie sześciu 
miesięcy, co przekłada się 
na znaczące oszczędności 
dla takich firm jak  
JMP Flowers.

Michał Ptaszek
członek zarządu JMP Flowers

Zbigniew Łukoś
prezes ExMetrix
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

Magazyny ESA Logistika w Europie mają łączną 
pojemność 181 tys. palet dla towarów suchych  
i 6 tys. palet dla towarów chłodniczych napo-
wietrznych, zajmując razem 151 tys. metrów 
kwadratowych. Sieć magazynów obejmuje Czechy, 
Słowację i Polskę.

Jak w magazynach, które mają po 17 tys. m kw. po-
wierzchni z regałami do 11 m wysokości przepro-
wadzić skutecznie inwentaryzację? ESA Logistika, 
która jest częścią globalnej sieci logistycznej Hitachi 
Transport System Group, w Polsce zaś ma magazyny 

OSZCZĘDNOŚCI 
W INWENTARYZACJI

Wykorzystanie sieci neuronowej w połączeniu 
z latającym robotem do inwentaryzacji przekłada 
się na całkowitą dokładność, zero pomyłek oraz 

100% bezpieczeństwa dzięki eliminacji ryzyka 
związanego z pracą człowieka na wysokościach. 

To także oszczędność czasu, co zmniejsza koszty 
aż o 80% w porównaniu ze standardowym spisem 

z natury. Oto NeuroSpace – system dronów 
magazynowych. 

Przetwarzanie danych  
umiejscowionych na obrazie

W pełni autonomiczne działanie systemu

Możliwość pozyskiwania informacji  
w różnych warunkach

m.in. w Strykowie, Radzyminie i Radomiu, postawiła 
na drony. Dostawcą technologii została wrocławska 
firma NeuroSpace, weteran implementacji do biznesu 
sieci neuronowych i technologii opartych na sztucznej 
inteligencji.

12 września 2020 r. w magazynie ESA Logistika w Ra-
domiu zespół NeuroSpace przeprowadził pierwszą 
w Europie i jedną z pierwszych na świecie całkowicie 
autonomiczną oraz kompletną inwentaryzację stanów 
magazynowych za pomocą drona.

„Zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by na pod-
stawie zdjęcia etykiety móc przetworzyć dane do 
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CASE STUDY

portu Excel lub w dowolnym formacie wymaganym 
przez klienta, co ma ogromne znaczenie dla płyn-
ności pracy i funkcjonowania magazynu” – dodaje 
Arkadiusz Żurek. 

Nauczyć system czytać 
„Inwentaryzacja z wykorzystaniem drona skutkuje 
stuprocentową dokładnością, eliminacją pomyłek oraz 
brakiem konieczności angażowania zespołu z zewnątrz, 
co jest szczególnie istotne, gdy mowa o wrażliwym towa-
rze” – wyjaśnia Rafał ŁuczaK, IT & Implementation Ma-
nager w ESA Logistika. Oszczędność czasu i nakładów 
finansowych sięga 80% w porównaniu ze standardowym 
spisem z natury. 

współrzędnych rzeczywistych. Dzięki temu znamy 
położenie towaru w magazynie” – tłumaczy Ar-
kadiusz Żurek, Reseach & Development Director 
w NeuroSpace.

Najważniejsza jest jednak autorska sieć neuronowa. 
To ona bierze na siebie ciężar przetwarzania danych 
umiejscowionych na obrazie. Może być nim kod QR 
lub kod kreskowy. „Mając na uwadze charakter pra-
cy w magazynie, sprzęt został skonfigurowany tak, 
aby był w  pełni kompatybilny i maksymalnie ela-
styczny. Dzięki temu można proces inwentaryzacji 
zaplanować na dzień wolny od pracy. Pozbierane 
dane zostają sczytane i udostępnione w formie ra-

Ponieważ nie ma jednego 
standardu magazynowania, 
w każdym miejscu musimy 
przeprowadzić osobny proces 
uczenia sieci neuronowych. To 
nie jest typowy produkt z półki 
– w zdecydowanej większości 
przypadków konieczna jest 
kastomizacja w magazynie 
klienta, a często dochodzi 
jeszcze dodatkowa praca 
deweloperska.

Arkadiusz Żurek
Reseach & Development Director 

w NeuroSpace
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Głównym i najpopularniejszym w przemyśle seg-
mentem technologicznym wykorzystującym sieci 
neuronowe są projekty skupiające się na szeroko 
pojętej analizie obrazu. W przypadku dronów wy-
posażonych w zestaw kamer o wysokiej rozdziel-
czości sieci neuronowe są naturalnym elementem 
systemu, umożliwiającym wydobycie z zebranego 
w trakcie lotu obrazu dowolnej informacji.

W przypadku projektu NeuroSpace Warehouse 
do przetwarzania zaangażowanych jest wiele sieci 
neuronowych odpowiedzialnych za różne etapy 
obróbki danych. Dwie najważniejsze z nich to:

Sieć OCR. Danymi wejściowymi dla sieci jest 
wycinek obrazu, zawierający fragment alfanu-
merycznego tekstu. Ten obraz przetwarzany jest 
przez wiele warstw konwolucyjnych – są to tzw. 
filtry sieci – których celem jest wydobycie z ze-
stawów pojedynczych pikseli w obrazie cechy 
coraz wyższego rzędu, np. kreski, proste, łamane, 
które z kolei tworzą grupy kresek, okręgi, więk-
sze kształty, a finalnie pojedyncze znaki. Sieć 
potrafi określić również pozycję oraz rozmiar 
znaku, co ułatwia dalszą analizę.

Proces uczenia sieci automatyzuje analizę cech, 
które sprawiają, że dany zestaw „kresek” jest lub 
nie jest literą. Eliminuje to czynnik ludzki, tak jak 
w przypadku klasycznych, heurystycznych algo-
rytmów, ponieważ sieć podczas uczenia sama 
dobiera, jakie cechy są istotne, a jakie nie. Sieć 
jest uczona zarówno za pomocą danych rzeczy-
wistych, jak i syntetycznych, mających na celu 
symulowanie rzeczywistych warunków, w jakich 
algorytm będzie wykorzystywany.

Sieć filtrująca kody kreskowe. Nawet w przy-
padku zdjęć o wysokiej rozdzielczości jakość 

kodów kreskowych widocznych na zdjęciu czę-
sto jest niska – pojedyncze paski na kodzie 
mają mniej niż 2 piksele szerokości, a niski po-
ziom oświetlenia zdjęcia połączony z krótkim 
czasem ekspozycji powoduje, że na zdjęciu jest 
dużo szumu. Ze względu na te problemy prze-
czytanie jednoznacznie kodu kreskowego jest 
złożonym zadaniem, które sprowadza się do 
odpowiedzi na następujące pytanie: czy dany 
piksel należy do czarnego paska w kodzie kre-
skowym, czy do białego tła? Sieć filtrująca po-
zwala odpowiedzieć na to pytanie, klasyfikując 
indywidualnie pojedyncze piksele na kodzie 
kreskowym i dookoła niego, stwierdzając dzię-
ki temu, gdzie zaczyna się i kończy pojedynczy 
czarny pasek w kodzie. Sieć jest nauczona wy-
łącznie na syntetycznych danych, poddanych 
różnym metodom zaszumiania i niszczenia, 
takim jak: obracanie, zmniejszanie jakości, 
kompresja, zmiany kontrastu itp.

W projekcie NeuroSpace Warehouse pracuje-
my obecnie nad zastosowaniem trzeciego ro-
dzaju sieci neuronowych, tj. siecią estymującą 
głębokość na obrazie. Bardzo ważną informacją 
z punktu widzenia procesów inwentaryzacyjnych 
jest możliwość stwierdzenia, jak daleko dana 
etykieta jest od drona. Tę informację można wy-
dobyć siecią generującą maskę głębokości dla 
obrazu 2D, która przedstawia, w jakiej odległości 
od matrycy kamery jest dany obiekt. To kolejny 
przykład konwolucyjnej sieci, do której w pro-
cesie uczenia podawane są przykłady znanych 
odległości różnych obiektów i scen. Sieć na ich 
podstawie potrafi zgeneralizować pewne wspól-
ne cechy występujące w obrazach i, opierając 
się na tym, podjąć decyzję dotyczącą odległości.

Opracował Michał Pietrasik, Neurosoft 

Jak to działa

Proces inwentaryzacji można zaplanować na dzień wolny 
od pracy. Pozbierane dane zostają sczytane i udostępnione 
w formie raportu Excel lub w dowolnym formacie 
wymaganym przez klienta.
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CASE STUDY

Arkadiusz Żurek wskazuje jeszcze dodatkowo na aspekt 
bezpieczeństwa tak przeprowadzanej inwentaryzacji. 
W magazynach wysokiego składowania istnieje ryzy-
ko wypadku człowieka. Dron całkowicie eliminuje to 
zagrożenie. 

Notabene system jest przygotowany do w pełni samo-
dzielnego działania. Wystarczy zaprogramować start na 
daną godzinę i flota dronów obleci halę, korzystając ze 
stacji dokującej połączonej z indukcyjnym, automatycz-
nym ładowaniem baterii w trakcie wykonywania misji. 
Może się to odbywać w całości bez udziału człowieka. 

Na razie jednak trwa oswajanie firm i pracowników 
z nową technologią. Zanim ta innowacja się upowszech-
ni, przedsiębiorstwa wolą sprawować bezpośredni nad-
zór nad akwizycją danych. To jednak tylko dodatkowe 
zabezpieczenie –  siłą systemu jest jego autonomiczność 
i zdolność do samoorientacji w przestrzeni. 

Rozwiązanie NeuroSpace łączy w sobie elementy 
sztucznej inteligencji, uzyskane dzięki wykorzysta-
niu samoorganizujących się sieci neuronowych, wraz 
z wieloaspektralną analizą informacji, wynikającą z za-
stosowania zestawu różnorodnych czujników i ele-
mentów akwizycji danych. Sprawdza się to w różne-
go rodzaju halach magazynowych. „Nie ma jednego 
standardu magazynowania, specyfika poszczególnych 
magazynów jest inna, chociażby ze względu na możli-
we zakłócenia elektroniki. W każdym miejscu musimy 
przeprowadzić osobny proces uczenia sieci neuro-
nowych. To nie jest typowy produkt z półki – w zde-
cydowanej większości przypadków konieczna jest 
kastomizacja w magazynie klienta, a często dochodzi 
jeszcze dodatkowa praca deweloperska” – podkreśla 
Arkadiusz Żurek. 

Ogromną przewagą konkurencyjną wrocławian jest 
stuprocentowa autonomiczność systemu. Na świecie 
drony magazynowe – jeśli już dopuszcza się je do in-
wentaryzacji – są sterowane ręcznie, bez bezpośred-
niego podłączenia do firmowych baz danych. Zespoł 
NeuroSpace jest przekonany, że wkrótce pojawi się co-
raz więcej firm skłonnych zaufać tej nowej technologii. 
Tymczasem przeprowadzane są kolejne testy. W lutym 
2021 r. system sprawdzono w magazynie wysokiego 
składowania Raben Group w Gniewomierzu pod Le-
gnicą, zaś w marcu dokonano prób pomiarów tempe-
ratury z drona nad składowanym towarem wewnątrz 
magazynu koreańskiego operatora logistycznego Unico 
Logistics w Nowej Wsi Wrocławskiej. Testy wypadły 
pomyślnie. Kto będzie następny?

Inwentaryzacja z wykorzysta-
niem drona skutkuje stuprocen-
tową dokładnością, eliminacją 
pomyłek oraz brakiem koniecz-
ności angażowania zespołu 
z zewnątrz, co jest szczególnie 
istotne, gdy mowa o wrażliwym 
towarze.

Rafał Łuczak
IT & Implementation Manager  

w ESA Logistika
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KAMIZELKA  
OD SERCA

Choroby układu sercowo-naczyniowego wciąż są 
najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Trafna 

diagnoza oraz wczesna interwencja medyczna 
stanowią klucz do ratowania zdrowia pacjentów 

kardiologicznych. 

Zwykle kardiolodzy muszą dokonać pełnego odczytu EKG, którego 
analiza wymaga czasu, opóźniając diagnozę, kluczową w sytuacjach 
pilnej interwencji medycznej. Duża ilość danych to również większe 
ryzyko przeoczenia problemu. Sztuczna inteligencja rozpoznaje  
anomalie i wskazuje je lekarzowi.
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CASE STUDY

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

Umożliwia diagnostykę pacjentów z powodu po-
dejrzenia zaburzeń rytmu serca, a także pacjentów 
z omdleniami. Pozwala na monitorowanie stanu 
zdrowia pacjentów z napadowym migotaniem przed-
sionków, z genetycznymi zaburzeniami rytmu serca, 
osób amatorsko i wyczynowo uprawiających sport. 
Wspiera chorych po ostrych epizodach wieńcowych, 
z przewlekłą niewydolnością krążenia, z wadami 
serca i po zabiegach rewaskularyzacji, kardiochirur-

gicznych i ablacji. Kamizelka kardiologiczna Comarch 
CardioVest. 

To rozwiązanie telemedyczne, stworzone przez firmę 
Comarch, wdraża Centrum Medyczne Zdrowy Profil 
w Gdańsku. Oferuje je również bezpośrednio  należąca 
do Comarchu przychodnia iMed24 w formie zdalnej 
opieki kardiologicznej. Czternastodniowy monitoring 
kosztuje 849 zł, a miesięczny 1599 zł. To odpowiedni 
ekwiwalent używania od dwóch do siedmiu dni holtera 
telemedycznego. Jak zatem działa taka kamizelka? 

Aplikacje oparte na AI 
mogą przyczyniać się do 
trafniejszego rozpoznawania 
problemów zdrowotnych 
i zapewnienia indywidualnej 
terapii, dostosowanej do 
potrzeb chorego.
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Badana osoba zakłada na siebie de facto elektrody tek-
stylne, które nie wymagają przyklejania do skóry, co 
znacznie wpływa na wygodę pacjenta. Metoda badania 
pozwala na skuteczne, wiarygodne i długoterminowe 
rejestrowanie sygnału EKG. Wysyłka i analiza danych 
odbywają się co 24 godziny, co daje możliwość szyb-
kiej reakcji na wykryte zaburzenia. Sygnał EKG trafia 
do platformy telemedycznej, gdzie przetwarzany jest 
przez zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, 
jednakże końcowej oceny pomiarów dokonuje zawsze 
specjalista. 

„Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych 
jest kluczowe dla sprawniejszej i efektywniejszej dia-
gnostyki pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi, 
szczególnie w trudnych czasach pandemii” – komentuje 
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski z Centrum Me-
dycznego Zdrowy Profil w Gdańsku. „Jesteśmy przeko-
nani, że Comarch CardioVest przyczyni się w naszym 
Centrum Medycznym do ułatwienia i usprawnienia 
pracy lekarzy, a także do podniesienia wygody diagno-
zowanych pacjentów”.

W przypadku monitorowania długoterminowego naj-
ważniejsze kwestie to: analiza danych, klasyfikacja i wy-
krywanie anomalii podczas badania elektrograficznego. 
Zwykle kardiolodzy muszą dokonać pełnego odczytu 
EKG, którego analiza wymaga czasu, opóźniając diagno-
zę, kluczową w sytuacjach pilnej interwencji medycznej. 
Duża ilość danych to również większe ryzyko przeocze-
nia problemu. AI pod tym względem jest nieocenione. 
CardioVest rozpoznaje anomalie i wskazuje je lekarzowi. 
Oczywiście, im więcej danych zasili system i zostaną 
one poprawnie zinterpretowane, tym bardziej funkcjo-
nalność systemu będzie rosła. 

Sygnał EKG trafia do platformy 
telemedycznej, gdzie przetwa-
rzany jest przez zaawansowane 
algorytmy uczenia maszynowe-
go, jednakże końcowej oceny 
pomiarów dokonuje zawsze 
specjalista.

To podejście informatyczne do zarządzania 
uczeniem maszynowym, informacjami oraz 
zawierające niektóre systemy zarządzania 
zdrowiem, takie jak e-rejestr zdrowia lub ak-
tywne doradztwo lekarzy w podejmowaniu 
decyzji dotyczących terapii. Jednym z przy-
kładów wykorzystania wirtualnego AIM jest 
rozwój nauk medycznych. Uczenie maszy-
nowe (Machine Learning, ML) jest w stanie 
analizować zgromadzone informacje, które 
mogą zaoszczędzić czas i koszty związane 
z prowadzeniem badań klinicznych (np. ska-
nując bazę leków i sugerując rozwiązania 
farmaceutyczne w danych jednostkach cho-
robowych w krótkim czasie). 

Aplikacje oparte na AI mogą przyczyniać się 
do trafniejszego rozpoznawania problemów 
zdrowotnych i zapewnienia indywidualnej in-
terwencji, dostosowanej do potrzeb chorego. 
Już podczas pierwszego kontaktu z pacjen-
tem dane zebrane w wywiadzie medycznym 
oraz badaniu fizykalnym mogą zostać wpro-
wadzone przez lekarza do systemu EHR i być 
indywidualnie analizowane przez inteligent-
ne algorytmy w czasie rzeczywistym. 

Wirtualne AIM (Artificial 
Intelligence in Medicine)
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CASE STUDY

AI nie boli 
Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (American Me-
dical Association AMA), szacuje, że w Stanach Zjedno-
czonych w zwykłym modelu terapeutycznym lekarzom 
przypada jedynie 27% czasu na kontakt z pacjentem 
i aż 49% na prowadzenie dokumentacji, którą to pracę 
również wykonują po godzinach. Takie dysproporcjo-
nalne rozporządzanie czasem skutkuje mniejszą uwagą 
skierowaną na pacjenta, gorszą komunikacją na linii le-
karz–pacjent, co negatywnie odbija się na przestrze-
ganiu zaleceń terapeutycznych i tym samym przekłada 
na gorsze efekty leczenia. Może również wpływać na 
wypalenie zawodowe lekarzy.  

Główne argumenty popierające rewolucję techno-
logiczną opartą na AI dotyczą tego, że algorytmy 
nie męczą się tak jak człowiek, pomagają szybciej 
podejmować decyzje, nie pozwalają wpływać emo-
cjom na osąd i na jakość przeprowadzanych zabie-
gów. Efektem może być wyższa dokładność przepro-
wadzanych zabiegów i mniej popełnianych błędów 
medycznych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji to 
również lepszy dobór leków, efektywniejsze terapie, 
skuteczniejsze zapobieganie chorobom i redukcja 
kosztów leczenia.

Duży potencjał AI dla gospodarki zdrowotnej widzi 
Komisja Europejska (KE), deklarująca wsparcie w jej 
wdrożeniach na rynku medycznym. KE opracowała 
plan finansowania rozwiązań sztucznej inteligencji 
dla różnych rynków. Kwoty systematycznie wzrastają  
– z 4 mld dol. w 2018 roku, 7 mld dol. w roku 2019, do 
20 mld dol. w 2020 roku. Są to finanse przeznaczone 
na kluczowe obszary gospodarcze, w których na pierw-
szym miejscu wymieniono sektor zdrowia. 

Wdrażanie nowoczesnych roz-
wiązań telemedycznych jest 
kluczowe dla sprawniejszej 
i efektywniejszej diagnostyki pa-
cjentów z zaburzeniami kardiolo-
gicznymi, szczególnie w trudnych 
czasach pandemii.

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Centrum Medyczne Zdrowy Profil w Gdańsku
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI

Cała sztuka to wykorzystać odpowiednio rozwiązania 
informatyczne oparte na sztucznej inteligencji. Pracują 
nad tym inżynierowie GlobalLogic w Szczecinie, Kra-
kowie i we Wrocławiu. System wchodzi w interakcję 
z kierowcą w trakcie rozmowy – potrafi rozpoznać 
naturalny język i zrozumieć osoby, które zazwyczaj 
nie mówią w danym języku lub mają silny akcent. To 
będzie podstawa użytkowania pojazdów autonomicz-
nych z wykorzystaniem wirtualnego asystenta. Dzisiaj 
jego elementy pojawiają się w samochodach klasy pre-
mium. Ci, którzy już z nich korzystają np. w Krakowie, 
nie wiedzą zazwyczaj, że powstały w ich mieście. 

JAK ROZMAWIAĆ  
Z AUTEM 

Niekoniecznie musi odbywać się to za pomocą 
komunikatów werbalnych. Samo auto może 

zainicjować z nami kontakt, wyświetlając na przedniej 
szybie najbardziej istotne informacje. Dodatkowym 

kanałem interakcji jest możliwość personalizacji 
wnętrza pojazdu za pomocą smartfonu. Powiedzonko 

z lat 90. ubiegłego wieku: „Skóra, fura i komóra”, 
nabrało nowego znaczenia. 

Systemy rozpoznawania mowy  
i komunikacji z kierowcą

Rozwiązania sztucznej inteligencji w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Personalizacja pojazdu  
na bazie usług chmurowych

„Już dzisiaj można ustawić głosem szereg funkcji, 
których aktywacja wymagała wcześniej użycia syste-
mu multimedialnego, ewentualnie przycisków na kie-
rownicy – od temperatury po oświetlenie wnętrza” 
– tłumaczy Jan Stojowski, Project Manager, Global-
Logic Poland, oddział Kraków. To wygodne, szybkie 
i bezpieczne sterowanie. Do zmiany ustawień nie 
trzeba odrywać rąk od kierownicy ani wzroku od 
kierunku jazdy. 

Auto wyposażone w elementy sztucznej inteligencji 
zapamiętuje zachowania kierowców. Chodzi m.in.: 
o ulubione trasy przejazdów, rodzaj słuchanej mu-
zyki czy miejsca, które regularnie odwiedzamy. Jeśli 

40

A
I@

EN
TE

R
P

R
IS

E 
SU

M
M

IT
 2

0
21

 / 
Pr

ak
ty

cz
ne

 z
as

to
so

w
an

ia
 s

zt
uc

zn
ej

 in
te

lig
en

cj
i w

 b
iz

ne
si

e 



CASE STUDY

w określone dni tygodnia jeździmy po zakupy do tego 
samego sklepu, to asystent z pewnością zauważy tę 
prawidłowość i zasugeruje odpowiednią trasę. Jeśli 
zwykle w samochodzie słuchamy określonego gatunku 
muzyki, to wirtualny asystent włączy ulubioną stację 
radiową lub zasugeruje odpowiedni utwór z pamięci 
smartfona podłączonego do systemu. 

Samurai ze Szczecina 
Aby zrozumieć, z jakimi wyzwaniami wiąże się wpro-
wadzenie do ruchu drogowego autorobotów, Glo-
balLogic zdecydował się opracować model w pełni 
autonomicznego samochodu, który samodzielnie prze-
mieszcza się i reaguje na pojawiające się przeszkody. 
Zajął się tym szczeciński oddział koncernu. 

U jednego ze światowych 
producentów samochodów 
klasy premium trwają testy 
krakowskiego rozwiązania 
informatycznego, które 
ułatwia personalizację 
wnętrza pojazdu i systemów 
pokładowych. Działa ono 
na bazie usług chmurowych, 
łącząc samochód z aplikacją 
w smartfonie.

Sztuczna inteligencja, podob-
nie jak człowiek, potrzebuje 
czasu oraz bazy wiedzy, aby 
„nauczyć się” poprawnego 
wnioskowania. Aby móc za-
cząć testować „inteligentne” 
auta na drogach, producenci 
muszą najpierw zebrać dane 
z wielu milionów przejecha-
nych kilometrów. 
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Samochód powstał na bazie modelu Suzuki Samurai 
SJ-410. Karoserię stworzono na drukarce 3D, a sam 
model pojazdu wyposażono w szereg rozwiązań, któ-
re ułatwiają przemieszczanie się, a także reagowanie 
na pojawiające się przeszkody, m.in.: czujniki ultra-
dźwiękowe, kamery oraz LIDAR. Projekt jest stale 
rozwijany. 

Jak uzbroić stary samochód  
w nową inteligencję
Sztuczna inteligencja jako odpowiedź na coraz ostrzej-
sze wymogi bezpieczeństwa na drogach znajduje swo-
je miejsce również w autach już wyprodukowanych, 
które domyślnie „inteligencji” nie posiadały. Zespół 
ekspertów w dziedzinie AI, computer vision oraz cloud 
computing tworzy nowatorskie rozwiązanie dla lidera 
amerykańskiego rynku oferującego produkty z zakresu 
zarządzania flotami samochodów. 

„Rozwiązania AI analizują otoczenie widziane przez 
przednią szybę auta. W efekcie działania rozwijanego 
przez nas urządzenia jesteśmy w stanie zaalarmować 
kierowcę  z wyprzedzeniem o potencjalnie nadcho-
dzących zdarzeniach drogowych (stłuczki, potrącenia 
pieszych), a nawet ocenić bezpieczeństwo jazdy kie-
rowców dużych flot samochodowych” – mówi Piotr 
Okoniewski, Product Owner w projektach ADAS 
w GlobalLogic.

Algorytmy sztucznej inteligencji starają się odzwiercie-
dlić sposób funkcjonowania ludzkiego mózgu. Procesy 
„myślowe” AI są zbliżone do ludzkich, tzn. starają się 
wpasować znane elementy danego obiektu w ramy, 
które już wcześniej zostały poznane. Sztuczna inteli-
gencja, podobnie jak człowiek, potrzebuje czasu oraz 

bazy wiedzy, aby „nauczyć się” poprawnego wnio-
skowania. Dla przykładu, aby móc zacząć testować  
„inteligentne” auta na drogach, producenci muszą 
wpierw zebrać dane z wielu milionów przejechanych 
kilometrów. 

Nowa „skóra” z Krakowa
U jednego ze światowych producentów samochodów 
klasy premium trwają testy krakowskiego rozwiązania 
informatycznego, które ułatwia personalizację wnę-
trza pojazdu i systemów pokładowych. Działa ono 
na bazie usług chmurowych, łącząc samochód z apli-

Już dzisiaj można 
w samochodzie ustawić głosem 
szereg funkcji, których aktywacja 
wymagała wcześniej użycia 
systemu multimedialnego, 
ewentualnie przycisków na 
kierownicy – od temperatury po 
oświetlenie wnętrza.

Jan Stojowski
Project Manager, GlobalLogic 

Poland, oddział Kraków
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CASE STUDY

kacją w smartfonie. Dzięki temu jeszcze przed sko-
rzystaniem z auta można pobrać najnowsze motywy 
i ustawienia, które implementują się automatycznie po 
zajęciu miejsca we wnętrzu. „Nasz projekt łączy ele-
menty user interface design, serwisów chmurowych, 
systemów wbudowanych i rozpoznawania twarzy 
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” – wyjaśnia 
Jan Stojowski. 

O wybranych ustawieniach samochód dowiaduje się 
za pośrednictwem profilu użytkownika przechowywa-
nego w chmurze. System odpowiedzialny za odbiór 

i implementację danych w samochodzie nazywany 
jest z języka angielskiego clustrem. Jest on połączony 
z chmurą, co zapewnia łatwy dostęp do personalnych 
ustawień użytkownika samochodu. 

GloFace automatycznie rozpozna kierowcę wsia-
dającego do samochodu i dopasuje ustawienia 
do tych zapisanych przez użytkownika w swoim 
profilu w chmurze. Ponadto służy do agregowania 
sygnałów przychodzących z innych podsystemów 
w  samochodzie, dotyczących prędkości, stanu 
paliwa czy obrotów silnika, by następnie prezen-
tować je użytkownikowi, wykorzystując animacje 
bądź przejścia graficzne. Komunikacja pomiędzy 
centralnymi elementami systemu odbywa się za 
pomocą protokołów sieciowych zaprojektowanych 
w celu zagwarantowania szybkiej i sprawnej wy-
miany informacji. 

Szyba do chmury 
Prawdopodobnie najszybciej napotkamy inny wynala-
zek koncernu wyświetlający dane przetworzone przez 
AI. To system informatyczny ARIS (Augmented Reality 
Infotainment System) powstały we Wrocławiu. 

Na przedniej szybie samochodu wyświetlane są 
najbardziej istotne informacje dla kierowców, np. 
ostrzeżenie o wypadku drogowym, korku itp. Atu-
tem tego rozwiązania jest pokazanie informacji w taki 
sposób, aby kierowca mógł cały czas patrzeć w kie-
runku jazdy. Nie musi przy tym spuszczać wzroku 
na wyświetlacz czy deskę rozdzielczą, ponieważ 
przekazywane informacje wizualne dostosują się do 
położenia jego głowy, nie wpływając na jakość ob-
serwacji otoczenia. 

Przełomowe rozwiązania AI 
analizują otoczenie widziane 
przez przednią szybę auta. 
W efekcie działania rozwijanego 
przez nas urządzenia jesteśmy 
w stanie zaalarmować kierowcę  
z wyprzedzeniem o potencjalnie 
nadchodzących zdarzeniach 
drogowych, a nawet ocenić 
bezpieczeństwo jazdy kierowców 
dużych flot samochodowych.

Piotr Okoniewski
Product Owner w projektach ADAS 

w GlobalLogic
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ANDRZEJ GONTARZ

GPT-3 jest generatorem tekstu stworzonym przez 
amerykańską firmę OpenAI, zajmującą się badaniami 
i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu 
sztucznej inteligencji. Lubuski fintech Cinkciarz.pl, 
portal udostępniający wielowalutowe usługi finan-
sowe (wymiana walut, przelewy pieniężne, płatno-
ści, karty wielowalutowe, pożyczki wielowalutowe 
i transakcje na rynku Forex), dostał zaproszenie do 
testowania generatora w wersji beta. Od stycznia 
tego roku jest on używany przy tworzeniu różnego 
rodzaju treści. Osoby z działu marketingu korzystają 
z niego w codziennej pracy. 

Algorytmy sztucznej inteligencji wspierają przed-
stawicieli firmy w przygotowywaniu materiałów 
marketingowych i komunikacyjnych, m.in.: tekstów 
na blogu firmowym i na stronie internetowej, infor-

macji prasowych, czy treści w kanałach społeczno-
ściowych. GPT-3 podpowiada konkretne sformuło-
wania do użycia podczas pisania. Ostateczny kształt 
przygotowywanych materiałów zależy jednak od 
decyzji pracowników.

O wartości GPT-3 stanowi model języka naturalnego, 
dzięki któremu możliwe jest nie tylko poprawianie 
błędów gramatycznych, ale też przewidywanie, jakie 
frazy czy zdania mogą pasować do tekstu i wystę-
pować po danych słowach. Za pomocą zaawanso-
wanych algorytmów program proponuje konkretne 
treści i pomysły na podstawie analizy tekstu oraz 
wypowiedzi internautów w sieci. Dodatkowo genera-
tor potrafi streszczać materiały pisane czy sugerować 
tytuły. Odtwarza styl autorów tekstów, „rozumiejąc” 
konteksty pomiędzy wyrazami. Użytkownicy mogą 
ustawić preferowany język czy długość tekstu, któ-
rego oczekują od GPT-3.

POMAGA  
PRZY PISANIU
Polski fintech Cinkciarz.pl korzysta z generatora 
tekstu. Narzędzie to jest pomocne przy tworzeniu 
treści marketingowych, wpisów na blogu  
i w mediach społecznościowych. 
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CASE STUDY

Zadowoleni użytkownicy 
Zdaniem przedstawicieli firmy, nowe narzędzie sta-
nowi istotne wsparcie w procesach komunikacyjnych. 
„Treści współtworzone przez GPT-3 są odbierane po-
zytywnie przez odbiorów naszych przekazów. Czyta-
jący nie tylko chwalą jakość sugestii generatora tekstu, 
ale doceniają także samo wykorzystywanie go jako 
ciekawej nowinki technologicznej” – przekonuje Piotr 
Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.

Firma zamierza rozwijać i doskonalić zastosowania 
sztucznej inteligencji w swojej działalności. Chce 
coraz lepiej odpowiadać na potrzeby swoich coraz 
bardziej zaawansowanych technologicznie klientów. 
„Jako innowacyjny fintech wykorzystujemy najno-
wocześniejsze technologie, które otwierają nas na 

nowe możliwości. Chcemy stale się rozwijać i wie-
rzymy, że innowacje to nie tylko ciekawostki, ale 
realne narzędzia do jeszcze efektywniejszych dzia-
łań” – podkreśla Piotr Kiciński.

Najnowsze technologie mają otwierać firmę na nowe 
możliwości biznesowej aktywności, obsługi klientów 
i komunikacji z nimi. Innowacje nie są traktowane tyl-
ko jako modne dodatki, ale praktyczne i użyteczne na-
rzędzia do jeszcze efektywniejszej aktywności. Ambi-
cją Cinkciarz.pl jest osiągnięcie czołowej pozycji wśród 
pozabankowych dostawców usług walutowych w Pol-
sce, a w dalszej perspektywie również poza granicami 
kraju, gdzie firma działa już pod marką Conotoxia. 
Ma w tym pomóc m.in. wykorzystanie innowacyjnych, 
bazujących na najnowszych technologiach rozwiązań.

Jako innowacyjny 
fintech wykorzystujemy 
najnowocześniejsze technologie, 
które otwierają nas na nowe 
możliwości. Chcemy stale się 
rozwijać i wierzymy, że innowacje 
to nie tylko ciekawostki, ale 
realne narzędzia do jeszcze 
efektywniejszych działań

Piotr Kiciński
wiceprezes Cinkciarz.pl

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest 
obecnie wyraźnym trendem wśród sys-
temów zarządzania sieciami komputero-
wymi, w szczególności bezprzewodowy-
mi. Dzięki zastosowaniu SI możliwe jest 
znaczne skrócenie czasu wymaganego 
do zdiagnozowania i rozwiązania pro-
blemów występujących w sieci. Rozwią-
zania bazujące na sztucznej inteligencji 
mogą wykryć m.in. takie sytuacje, jak: 
problemy z połączeniem lub uwierzy-
telnieniem, czas przypisania adresu IP 
użytkownikowi czy odpowiedzi z serwe-
ra DNS, a także zakłócenia w transmisji 
radiowej. Systemy korzystają z danych 
telemetrycznych, korelacji logów oraz 
nauczania maszynowego w celu ziden-
tyfikowania problemów i zaproponowa-

nia działań naprawczych, które mogą 
zostać także zautomatyzowane.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest 
również w roli wirtualnego asystenta, umożli-
wiając zadawanie pytań w języku naturalnym 
i uzyskanie informacji z systemu lub zażąda-
nie wykonania akcji.  Producenci wprowadza-
ją mechanizmy sztucznej inteligencji także 
w systemach bezpieczeństwa oraz w roz-
wiązaniach SD-WAN, dzięki czemu możliwe 
będzie wykrycie problemów na całej ścieżce 
komunikacji – od użytkownika do aplikacji. 
W najbliższym czasie sieci komputerowe 
będą zmierzać w kierunku automatycznego 
i samodzielnego reagowania na występujące 
sytuacje w sieci w celu zapewnienia jak naj-
lepszych wrażeń dla użytkownika. 

Piotr Filip,  
konsultant ds. technologii 
sieciowych, CLICO
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Jak ocenia Pan potencjał polskiej branży sztucznej in-
teligencji?
Moim zdaniem na polskim rynku nie ma firm, które spe-
cjalizują się stricte w sztucznej inteligencji. Jest trochę 
takich, które próbują się w ten sposób pozycjonować. 
Zwykle są to firmy młode, bez długiego stażu. O ile wiem, 
nie ma takich, które by się zajmowały sztuczną inteligen-
cją na większą skalę, zanim jeszcze zaczęła być modna. 

Czy widać zapotrzebowanie na rozwiązania bazujące 
na AI ze strony polskiej gospodarki? 
Obiecujące perspektywy związane są z rosnącym zapo-
trzebowaniem ze strony przemysłu czy branż, których 

działalność związana jest z internetem – handel elek-
troniczny, e-marketing. Tu nie mamy się czego wstydzić, 
mamy ciekawe i dojrzałe zastosowania. Wiele firm buduje 
swoją pozycję rynkową, opierając się na zastosowaniu 
metod sztucznej inteligencji. Mamy ciekawe inicjatywy 
związane z przetwarzaniem języka naturalnego, poja-
wiąją się interesujące rozwiązania z zakresu predictive 
maintenance. Zainteresowanie sztuczną inteligencją wi-
dać również w transporcie i logistyce. W tych obszarach 
można u nas obserwować trendy zbliżone do tego, co 
się dzieje na świecie. 

A co z telekomunikacją i sektorem finansowym? Jest 
tam na przykład dużo wdrożeń chatbotów…
Finanse i telekomunikacja stanowią duży obszar zasto-
sowań sztucznej inteligencji. Wdrożenia ograniczają się 
jednak głównie do obsługi klienta, relacji i komunikacji 
z klientem. Jest kilka polskich firm, które dobrze sobie 
radzą z tworzeniem chatbotów, bo są wyspecjalizowane 
w metodach przetwarzania języka naturalnego. Chatbo-
ty nie są jednak specyficznym rozwiązaniem bankowym 
czy telekomunikacyjnym, mogą znaleźć zastosowanie do 
kontaktów z klientami w każdej branży, w handlu, opiece 
zdrowotnej itd. To są rozwiązania generyczne, z zakresu 
przetwarzania języka naturalnego, a nie charakterystyczne 
dla bankowości czy telekomunikacji. 

Specyficznie branżowych zastosowań upatrywałbym 
raczej w logistyce, Przemyśle 4.0 czy diagnostyce me-
dycznej. Na przykład w logistyce od dawna stosuje się 
rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, chociaż 
wcześniej nazywało się je raczej badaniami operacyjnymi. 
One będą się dalej rozwijać wraz ze zmianami w transpor-
cie, np. z pojawianiem się coraz większej liczby pojazdów 

POTENCJAŁ DO 
WYKORZYSTANIA 
„Nie ma u nas, niestety, znaczących inwestycji na pograniczu badań 
i zastosowań w zakresie sztucznej inteligencji. W wielu krajach Unii 
Europejskiej – na przykład w Niemczech, Francji, Hiszpanii – już dwa, trzy 
lata temu powstały duże, przeznaczone do pracy nad AI ośrodki badawcze. 
U nas tego brakuje” – mówi prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, Jagiellonian 
Human-Centered AI Lab, Uniwersytet Jagielloński i KnowAI.eu. 

Mamy ciekawe inicjatywy związane z przetwarzaniem języka 
naturalnego, pojawiąją się interesujące rozwiązania z zakresu 
predictive maintenance.
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autonomicznych. To nie będą tylko samochody osobowe, 
tak jak dzisiaj się je najczęściej kojarzy. Po autostradach 
niektórych państw Unii Europejskiej, np. w Niemczech, 
poruszają się już konwoje autonomicznych ciężarówek. 
Wymaga to nie tylko odpowiedniego wyposażenia sa-
mych pojazdów, lecz także przygotowania specjalnej 
infrastruktury na drogach.   

Żeby można było mówić o spójnym ekosystemie rozwo-
ju sztucznej inteligencji, potrzebne jest zaplecze badaw-
cze. Jak wygląda u nas sytuacja w zakresie współpracy 
środowisk naukowych i biznesowych? 
Nie ma u nas, niestety, znaczących inwestycji na pogra-
niczu badań i zastosowań sztucznej inteligencji. W wie-
lu krajach Unii Europejskiej – np. w Niemczech, Fran-
cji, Hiszpanii – już dwa, trzy lata temu powstały duże, 
przeznaczone do pracy nad AI ośrodki badawcze. U nas 
często kwestionuje się potrzebę inwestowania w badania 
naukowe nad sztuczną inteligencją, bo niektórym wyda-
je się, że wszystko w tej dziedzinie zostało zrobione. To 
nieprawda, wciąż są obszary, które wymagają zaawanso-
wanych badań, bo badania AI zawsze wybiegały i będą 
wybiegać naprzód. Dlatego też w Europie przeznacza się 
duże środki na badania podstawowe lub na prace z pogra-
nicza badań podstawowych i zastosowań. To się odbywa 
głównie w ramach projektów inicjowanych przez władze 
centralne lub regionalne, z udziałem firm prywatnych 
i środowisk biznesowych. U nas takich działań brakuje. 

Może sytuację zmieni wdrożenie przyjętej przez rząd 
„Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”? 
W dokumencie są zapowiedzi wsparcia dla nauki i biz-
nesu… 
Jestem sceptycznie nastawiony do znaczenia tego doku-
mentu. Prace nad nimi były prowadzone w sposób  nie-
uporządkowany, słabo skoordynowany, wiele ministerstw 
i środowisk ze sobą konkurowało. Niektóre grupy nie były 
skłonne do włączania środowiska naukowego – w przeci-
wieństwie do prac nad podobnymi dokumentami w innych 
krajach europejskich, gdzie środowiska naukowe były bar-
dzo zaangażowane w cały proces konsultacji. W konse-
kwencji otrzymaliśmy dokument ogólny, niejasny, raczej 
manifest niż program konkretnych działań. Jak się wydaje, 
powstał bardziej dla zaspokojenia unijnych wymogów niż 
z wewnętrznej potrzeby stworzenia zrębów prawdziwej 
polityki rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju.  

Czy są obszary sztucznej inteligencji, w których rozwoju 
nasz kraj ma szczególne osiągnięcia i mógłby się w przy-
szłości specjalizować?
Trudno wskazać coś unikalnego, niepowtarzalnego, co 
moglibyśmy zaproponować innym. Podobnie zresztą 
jak inne kraje europejskie. Jest to o tyle naturalne, że 
w dziedzinie sztucznej inteligencji rozwój badań wymaga 
szerszej współpracy, wymiany doświadczeń, komunikacji. 
Prowadzimy w kraju wiele badań na światowym poziomie, 

ale nie zajmujemy się tematami, których nie znają inni 
naukowcy na świecie – tego typu prac nie prowadzi się 
w izolacji, żeby były efektywne, wymagają koordynacji.

A jeśli chodzi o zastosowania? 
Tutaj można się zastanowić, czy Polska nie ma czegoś 
ciekawego do zaoferowania innym. Mamy np. kilka ośrod-
ków specjalizujących się w przetwarzaniu języka natural-
nego. Pojawiają się pomysły, aby nasz kraj stał sie centrum 
takich prac dla wszystkich języków słowiańskich. Mamy 
duży potencjał badawczo-wdrożeniowy, by zostać takim 
ośrodkiem. Dysponujemy też wieloma ciekawymi roz-
wiązaniami w zastosowaniach medycznych – w analizie 
wyników badań, przetwarzaniu diagnostyki obrazowej, 
wspieraniu terapii indywidualnej. 

Warto się zastanowić, czy nie można rozwinąć u nas prac 
związanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji 
do walki z zagrożeniem klimatycznym. Biorąc pod uwagę 
specyfikę naszych uwarunkowań – jakość powietrza, niskie 
nasycenie inwestycjami w OZE, transformację energetyki 
węglowej – należy się przyjrzeć, czy nie warto użyć me-
tod AI do szybszego, lepszego rozwiązywania problemów 
klimatycznych. Można wtedy wypracowane przez siebie 
rozwiązania oferować też innym. To jednak wymaga decyzji 
politycznych oraz odpowiednich inwestycji w badania. 

Nie będziemy mieli nauki na światowym poziomie, jeśli 
w nią nie zainwestujemy. Warto to dokładnie przemyśleć 
w kontekście planów rozwoju sztucznej inteligencji w na-
szym kraju, jeśli chcemy odnosić na tym polu znaczące 
sukcesy. Ważne też jest, by po stronie odbiorców znalazł 
się ktoś, kto będzie w stanie zapłacić za wdrożenie, zasto-
sowanie, wykorzystanie. Nieważne, czy będzie to podmiot 
publiczny, czy prywatna firma. Ważne, aby był zainte-
resowany użytkownik – np. w służbie zdrowia sztuczna 
inteligencja mogłaby być w niektórych sytuacjach przy-
najmniej częściowym rozwiązaniem problemu niedobo-
ru kadry lekarskiej. Warto się już teraz zastanawiać nad 
takimi kwestiami. 

Rozmawiał Andrzej Gontarz. 

Warto się zastanowić, czy nie 
można rozwinąć u nas prac 
związanych z zastosowaniem 
metod sztucznej inteligencji 
do walki z zagrożeniem 
klimatycznym.
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RAFAŁ JAKUBOWSKI 

Liczba i skala projektów, w których wykorzystywa-
ne są, a przynajmniej mogłyby z korzyścią być użyte, 
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, sprawia-
ją, że w organizacjach pojawia się zapotrzebowanie 
na menedżera ds. AI. Chodzi o osobę, która będzie 
tworzyć i odpowiadać za strategię AI oraz kierować 
wszystkimi inicjatywami związanymi ze sztuczną inte-
ligencją podejmowanymi w przedsiębiorstwie i je ko-
ordynować. Warto zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie 

o specjalistę od budowania, wdrażania i utrzymywania 
modeli AI czy uczenia maszynowego. Konsekwencje 
i uwarunkowania stosowania sztucznej inteligencji 
w organizacji wykraczają daleko poza te obszary.

Chodzi także o infrastrukturę, a może nawet o powią-
zania z danymi, procesami biznesowymi czy o kwestie 
prawne. Sztuczna inteligencja to niezwykle złożona 
dziedzina, wkraczająca w wiele obszarów i aspektów 
współczesnego biznesu. Celem działania jest nato-
miast takie zastosowanie nowych, inteligentnych 

KTO WEŹMIE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ? 

Upowszechnienie zastosowań AI w coraz większym 
stopniu wpływa na organizację pracy i podział zadań 

w firmach. Coraz silniej odczuwana jest potrzeba 
powołania menedżera czy Chief AI Officera, który 
będzie odpowiadać za ten obszar i koordynować 

działania w skali całego przedsiębiorstwa. Nie ma 
jednak ustaleń co do zakresu obowiązków jego 

roli, umiejscowienia w hierarchii organizacyjnej ani 
konieczności wydzielania. A przecież organizacja 

i działanie zespołów AI w firmach są konsekwencją 
wyborów w tych kwestiach.

Biznesowe przesłanki do powołania CAIO

Zakres kompetencji osoby  
odpowiedzialnej za sztuczną  

inteligencję w firmie

Relacje CAIO z innymi  
menedżerami poziomu CXO
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technologii, które będzie przekraczało granice bizne-
sowych czy technicznych silosów. 

Jest wiele zastosowań AI, ML i technologii inteli-
gentnych – od pomocy w identyfikacji i zwalczaniu 
nieprawidłowości czy przestępstw, przez uspraw-
nianie procesów biznesowych, aż po personalizację 
dostarczanych produktów. Kluczowa jest dobra zna-
jomość biznesu. Chodzi bowiem o łączenie AI i danych 
z modelem biznesowym czy modelami biznesowymi. 
Nawet jeśli początkowo rola menedżera ds. AI będzie 

skupiała się na technologii, to w miarę zwiększania 
dojrzałości organizacji w tym obszarze zakres dzia-
łań będzie przesuwał się z zagadnień technicznych 
w kierunku biznesu.

Czy biorąc wiec pod uwagę rozległość tematu, a także 
potencjał biznesowy należy przygotowywać miejsce 
dla CAIO, czyli Chief AI Officer? Niekoniecznie. Nie 
ma przecież znaczenia sama nazwa. Równie dobrze 
może to być główny specjalista czy dyrektor ds. AI. 
Ten obszar może także podlegać CDO (Chief Data 

Czy powołanie CAIO ma 
oznaczać, że CIO czy CTO 
przestaną być odpowiedzialni 
za część technologiczną 
powiązaną z AI? Że ich 
planowanie strategiczne nie 
będzie obejmować uczenia 
maszynowego?
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Officer), CDS (Chief Data Scientist) albo CAO (Chief 
Analytics Officer). Niemniej z pewnością znaczenie AI 
i powiązanych technologii dla biznesu w erze cyfrowej 
jest kluczowe i ma charakter strategiczny.

Obowiązki i kompetencje
Co powinno znaleźć się w zakresie obowiązków 
takiej osoby? A może raczej jakie obowiązki są do 
zagospodarowania w organizacji w związku z popu-
laryzacją AI?

Przede wszystkim chodzi o zbudowanie kompleksowej 
strategii wykorzystania sztucznej inteligencji. Wyma-
ga to wiedzy biznesowej i technologicznej. W tym 

Do zakresu obowiązków menedżera ds. AI 
powinna wejść również odpowiedzialność za 
kwestie prawne. Współczesne środowisko re-
gulacyjne wymaga ogromnego wysiłku w związ-
ku z zarządzaniem danymi i zachowaniem ich 
prywatności. Biorąc pod uwagę, że standardy 
w tym zakresie muszą obowiązywać wszystkie li-
nie biznesowe i działać na wszystkich poziomach 
organizacji firmy, stanowi to poważne wyzwanie. 
W obszar ten wchodzą także kwestie związa-
ne z etyką wykorzystania sztucznej inteligencji 
i uczenia maszynowego.

Prawo i etyka 

Nawet jeśli początkowo rola 
menedżera ds. AI będzie 
skupiała się na technologii, 
to w miarę zwiększania 
dojrzałości organizacji 
w tym obszarze zakres 
działań będzie przesuwał się 
z zagadnień technicznych 
w kierunku biznesu.

zakresie konieczna jest bliska współpraca nie tylko 
z CEO, ale przede wszystkim z CIO albo CTO. Tylko 
w ten sposób można skutecznie wykorzystać sztuczną 
inteligencję w produktach i usługach – planowanych, 
rozwijanych lub istniejących – a także transformować 
procesy wewnętrzne, przyspieszać je i ograniczać ich  
koszty. Trzeba przy tym zapewnić organizacji wszyst-
kie narzędzia niezbędne do realizacji przyjętej stra-
tegii. Do zakresu obowiązków osoby skierowanej do 
tych zadań wchodziłaby także odpowiedzialność za 
realizację i koordynację projektów.

Z tymi wszystkimi zadaniami wiąże się zbudowanie 
zespołu AI, który będzie realizować przyjętą strategię. 
Wymaga to prowadzenia szeroko zakrojonej rekrutacji 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz intensywnej pracy 
szkoleniowej. 

Osoba odpowiedzialna za AI powinna także wziąć 
na siebie „ewangelizację” w zakresie sztucznej inte-
ligencji, głównie wewnątrz organizacji. Chodzi o po-
szerzenie wiedzy biznesowej jak największej grupy 
pracowników w organizacji o umiejętności związane 
z AI. Chodzi również o komunikację na zewnątrz, która 
pozwoli budować świadomość wśród klientów i part-
nerów biznesowych.

Zróżnicowane podejścia
Ze względu na ogromną rozległość tych zadań i spe-
cyfikę branżową oraz brak dostatecznej dojrzałości 
w obszarze AI uważa się, że choć niezbędna jest ko-
ordynacja w tych wszystkich obszarach, to stanowisko 
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CAIO jest z biznesowego punktu widzenia niepotrzeb-
ne, a być może nawet szkodliwe.

W słynnym artykule „Please Don’t Hire Chief Artifi-
cial Intelligence Officer” opublikowanym w 2017 roku 
w „Harvard Business Review” Kristian J. Hammond 
apelował, żeby nie tworzyć roli CAIO. Argumento-
wał, że efektywne wdrożenie AI w organizacji wyma-
ga koncentracji na celach biznesowych. Pośpieszne 
przygotowywanie strategii AI i zatrudnianie specjalisty 
posiadającego umiejętności techniczne mogą stano-
wić zagrożenie polegające na oderwaniu inicjatyw 
innowacyjnych od faktycznych problemów i celów 
biznesowych. Kluczem do sukcesu jest bowiem to, 
żeby motorem napędowym dla sztucznej inteligencji 
były właśnie cele organizacji.

Biorąc to pod uwagę, a także mając świadomość, 
że zakres obowiązków potencjalnego CAIO będzie 
wchodził w zakres obowiązków innych CxO, trze-
ba się zastanowić, czy jego powoływanie ma sens. 
Czy powołanie CAIO ma oznaczać, że CIO czy CTO 
przestaną być odpowiedzialni za część technologiczną 
powiązaną z AI? Że ich planowanie strategiczne nie 
będzie obejmować uczenia maszynowego? 

Warto dodać, że relacje CAIO z CIO czy CTO bywają 
czasem trudne. Niektórzy uważają, że CAIO powi-
nien pełnić rolę wyspecjalizowanego doradcy, który 
wspiera CIO i CTO w zakresie AI. Przecież sztuczna 
inteligencja nie jest panaceum na wszelkie problemy 
technologiczne. Nie można zapominać, że to tylko na-

rzędzie. Równoważenie wszystkich potrzeb i wymagań 
stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za IT 
w organizacji. Przez to efektywność działania CAIO 
może być ograniczana.

A może nie trzeba tworzyć nowej roli, a jedynie 
rozszerzać zakresy obowiązków obecnego CEO czy 
CIO? Kiedy AI zostanie wpisana w strategię orga-
nizacji, to wówczas wszyscy menedżerowie będą 
odpowiedzialni za rozwój w tym obszarze. Czy to 
właśnie jest optymalna droga do zrównoważenia 
nowej technologii i biznesu?

Trudno o jednoznaczną i uniwersalną odpowiedź. 
Obecnie wiele firm nie potrafi w pełni wykorzy-
stać potencjału sztucznej inteligencji. Wyższa ka-
dra zarządzająca nie ma odpowiednich kompetencji 
i często nie rozumie, jakie możliwości AI jest w sta-
nie zapewnić i jaki może mieć to wpływ na biznes. 
Z drugiej strony dyrektorzy ds. technicznych, którzy 
prawdopodobnie posiadają potrzebną wiedzę spe-
cjalistyczną, nie zawsze dostrzegają szanse rynko-
we czy możliwości zastosowania nowego podejścia 
w biznesie.

Wydaje się jednak, patrząc na wysyp nowych stano-
wisk w firmach, w których nazwach występuje AI, że 
biznes już zdecydował: choć nie ma pełnej zgody co 
do zakresu obowiązków, to nowa rola jest niezwykle 
potrzebna z biznesowego punktu widzenia. Potencjał 
transformacyjny AI jest ogromny i ktoś musi wziąć za 
to odpowiedzialność.

Efektywne wdrożenie AI w organizacji wymaga skupienia 
się na celach biznesowych. Pośpieszne przygotowywanie 
strategii AI i zatrudnianie specjalisty posiadającego 
umiejętności techniczne może stanowić zagrożenie 
polegające na oderwaniu inicjatyw innowacyjnych od 
faktycznych problemów i celów biznesowych.
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MIĘDZY AI I IT
„Relacje miedzy moim zespołem a naszym hubem technologicznym  
RAS Tech są bardzo dobre. Ludzie często przenoszą się między tymi 
działami. Strukturalnie oba obszary są rozdzielone, jednak na co dzień 
w naszej firmie bardzo blisko współpracują” – mówi Michał Cyrek,  
AI & Data Director w Ringier Axel Springer Polska. 

Z jakim doświadczeniem zawodowym objął Pan sta-
nowisko dyrektora ds. sztucznej inteligencji?
Zaczynałem karierę w obszarze IT jako specjalista, a po-
tem menedżer. Moje korzenie są więc technologiczne. 
Niemniej z racji wykształcenia bliżej mi do danych. Za-
interesowanie sztuczną inteligencja przyszło z czasem, 
a w nazwie mojego stanowiska AI pojawiło się nieco 
ponad trzy lata temu. Jednak zagadnieniami związanymi 
z uczeniem maszynowymi i powiązanymi technologiami 
zajmujemy się w organizacji od  2015 roku. Wówczas 
powstawały pierwsze stanowiska data science i na po-
ważnie zaczęliśmy myśleć o wykorzystywaniu danych. 

Dzisiaj cały zespół Data to łącznie kilkadziesiąt osób, 
a ok. 25% z nich to ludzie zajmujący się data science. 
Proporcje zmieniają się roku na rok – liczba data scien-
tists na pokładzie RASP systematycznie rośnie.

Jak wygląda organizacja pracy w kierowanym przez 
Pana zespole?
Pracujemy w modelu, który nazywamy matrycowym, bo 
mimo formalnej przynależności do naszego działu wielu 
specjalistów z obszaru data na co dzień pracuje w zupeł-
nie innych działach. Z perspektywy ogólnofirmowej my 
budujemy centrum kompetencji data science.

Jest w nim np. zespół, który podobnie jak odbywa się 
to w IT, buduje „twardy skillset” rozumiany jako warsztat 
data science – połączenie umiejętności programowania, 
modelowania itp. Jego członkowie uczestniczą w róż-
nych projektach w skali całej organizacji. Przy produk-
tach mediowych, które rozwijamy, zespoły złożone m.in. 
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z deweloperów i analityków pracują wspólnie w krótkich, 
zwinnych cyklach pod okiem właściciela biznesowego. 

Fazy wytwarzania oprogramowania i budowania modeli 
data science z racji swojej specyfiki są nieco przesunięte 
w czasie, ale wierzymy w zespoły, które łączą różnorod-
ne kompetencje i biorą całościową odpowiedzialność za 
rozwój i utrzymanie produktów. Dodatkowo tam, gdzie 
czujemy, że to potrzebne, współpracujemy w obszarze 
data science z zewnętrznymi firmami – nie chcemy i nie 
musimy wszystkiego robić sami.

RASP jest międzynarodową firmą. Właściciel to szwaj-
carsko-niemiecko-amerykańska spółka joint venture. 
Czy współpracujecie przy realizacji projektów z zespo-
łami data science w innych krajach? 
Nasza struktura data science jest bardzo rozproszona. 
Specjaliści z Warszawy i Krakowa bardzo blisko współ-
pracują z ludźmi z Zurychu. Wymieniamy się wiedzą 
i wspólnie wnosimy wartość do projektów. Budujemy 
razem i to rozproszenie nie jest problemem. Miejsce 
wytwarzania oprogramowania czy algorytmów nie ma 
znaczenia. Zwłaszcza że obecnie praktycznie cała orga-
nizacja pracuje zdalnie. Wręcz przeciwnie, cieszy nas, że 
potrafimy współpracować, zamiast budować duplikujące 
się zespoły i funkcje.

Pierwszy dział data science w RASP powstał jako część 
działu IT. Jednak już po roku stwierdziliśmy, że to nie jest 
najlepsze rozwiązanie. Zdecydowaliśmy, że powinien on 
funkcjonować jako odrębna jednostka, ponieważ bliżej 
mu do czystych danych niż czystego IT. 

Jak układa się współpraca między działem data scien-
ce a działem IT? 
Nie dostrzegam problemów na linii data science – IT. 
Relacje miedzy moim zespołem a naszym hubem tech-
nologicznym RAS Tech są bardzo dobre. Co ciekawe, 
zdarza się, że ludzie przenoszą się między tymi działami. 
Najczęstszy kierunek takiej migracji przebiega od IT do 
data science. W obszarze machine learning cały czas 
powstają nowe stanowiska i jest to coraz popularniejsza 
ścieżka rozwoju specjalistów. Istnieje też jednak ruch 
w drugą stronę. Analitycy przechodzą do IT, żeby na-
brać kompetencji inżynierskich. Zawsze mogą wrócić do 
data science, mając bazowe doświadczenie analityczne 
wsparte nowo zdobytym technicznym, co pozwala im 
wspiąć się na wyższy szczebel w świecie AI. Strukturalnie 
oba obszary są rozdzielone, ale na co dzień w naszej 
firmie bardzo blisko współpracują. 

A jak to Pana zdaniem wygląda w innych organiza-
cjach? 
Gdybym miał generalizować i powiedzieć, jak firmy pod-
chodzą do budowania kompetencji AI, to wyróżniłbym 
dwa modele. Wybór jednego z nich zależy od branży, 

w jakiej działa firma, a czasem także dojrzałości orga-
nizacyjnej. Im bardziej firma jest związana ze światem 
cyfrowym, tym bliżej AI jest  związane z IT i traktowane 
jak wytwarzanie oprogramowania. Z kolei im bardziej 
firma nastawiona jest na (często fizyczny) produkt, tym 
bardziej AI i cały obszar data jest przesunięty w kie-
runku modelu matriksowego. Przykładem pierwszego 
modelu są firmy z branży gier komputerowych, gdzie  
zdecydowana większość załogi to inżynierowie. W takich 
organizacjach to IT tworzy biznes. Przykładem drugiego 
modelu mogą być firmy farmaceutyczne, gdzie AI znaj-
duje się bliżej data i biznesu.

Z jakimi wyzwaniami trzeba się dzisiaj mierzyć w ob-
szarze zastosowań AI?
Wszyscy mamy podobne wyzwania. Jednym z najważniej-
szych jest dostęp do talentów. W warunkach pandemicz-
nych każdy może pracować dla dowolnej firmy, z siedzibą 
w dowolnym miejscu na świecie. To otwiera przed firmami 
w Polsce duże możliwości rekrutacyjne, ale równocześnie 
grozi drenażem rynku. W rozwój AI bardzo intensywnie 
inwestują państwa – Stany Zjednoczone, Chiny, Izrael 
i wiele innych. W Polsce także istnieje strategia w tym 
zakresie, ale nie jest ona skoncentrowana na biznesowych 
zastosowaniach AI. Dostęp do specjalistów stanowi za-
tem istotne ryzyko. Zwłaszcza że jest luka na poziomie 
kształcenia i przygotowania do pracy. 

Wyzwaniem są także regulacje prawne, takie jak GDPR 
i powiązane z nimi ograniczenia przepływu technologii 
oraz danych między krajami i regionami. Wreszcie istnieją 
bardzo istotne kwestie na styku technologii i moralności, 
które są rozwiązywane na poziomie debat uniwersy-
teckich, regulacji krajowych, a czasem indywidualnych 
firm i projektów. W naszej, mediowej, branży szczególnie 
ważne są zagrożenia związane z maszynowym wytwa-
rzaniem treści czy fake newsami.

Rozmawiał Rafał Jakubowski 

Najczęstszy kierunek migracji 
pracowników przebiega od IT 
do data science. W obszarze 
machine learning cały czas 
powstają nowe stanowiska 
i jest to coraz popularniejsza 
ścieżka rozwoju. Istnieje 
też ruch w drugą stronę. 
Analitycy przechodzą do IT, 
żeby nabrać kompetencji 
inżynierskich.
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RAFAŁ JAKUBOWSKI
 
Cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wy-
zwań, z jakimi biznes mierzy się w erze cyfrowej. Kra-
jobraz cyberzagrożeń powiększa się w zastraszającym 
tempie, niemalże z dnia na dzień. Dlatego cyberbez-
pieczeństwo stało się jednym z biznesowych prioryte-
tów. Wielu menedżerom sztuczna inteligencja jawi się 
jako koło ratunkowe, które ma umożliwić zapanowanie 
nad wymykającą się spod kontroli sytuacją. Uczące się, 
zautomatyzowane mechanizmy pozwalają radykalnie 
zwiększyć wydajność specjalistów ds. cyberbezpie-
czeństwa i umożliwiają podejmowanie nowych działań, 
które wykraczają poza ludzkie możliwości. Inteligentne 
technologie są w stanie poprawić rozpoznawanie no-
wych zagrożeń, przewidywanie ataków i ochronę przed 
nimi. Potrafią również umożliwić szybsze wykrywanie 
ataków, kiedy te już nastąpią, a także reagowanie na nie 
w zautomatyzowany sposób – bez ingerencji człowieka 
lub z jego minimalną ingerencją. 

To jednak tylko jeden z aspektów cyberbezpieczeństwa 
w kontekście AI. Nie można zapominać, że sztuczna 

Z PERSPEKTYWY  
RYZYKA

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to jedne 
z ważniejszych technologii napędzających obecnie 

cyfrową transformację. Mając świadomość wszystkich 
oferowanych przez nie korzyści, nie można 

zapominać, że wprowadzają one również nowe 
zagrożenia. Ryzyko trzeba zacząć minimalizować 

możliwie jak najszybciej i na jak najwcześniejszym 
etapie realizacji projektów AI.

Specyfika zagrożeń i podatności systemów AI

Przykładowe sposoby niwelowania ryzyk 

Próba wprowadzenia mechanizmów 
ochronnych europejskiego ekosystemu AI 
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inteligencja sama w sobie stanowi ryzyko – chodzi nie 
tylko o niewłaściwe wykorzystanie AI, ale także o po-
datności samych modeli i algorytmów oraz powiąza-
nych z nimi procesów. To nowa, ogromna i powięk-
szająca się powierzchnia ataku. Poważne zagrożenia 
istnieją w skali całego cyklu życia AI, rozpoczynającego 
się od wyboru i pozyskiwania danych z różnych źródeł, 
ich eksploracji i wstępnego przygotowania, przez budo-
wę modeli i ich trening, optymalizację, testowanie, aż 
po wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie. Pewna forma 
sztucznej inteligencji staje się powoli stałym elementem 
większości podejmowanych projektów informatycznych 
w biznesie i wiadomo, że jest źródłem nowych moż-
liwości manipulacji i nowych metod ataków, a także 
tworzy nowe wyzwanie w zakresie ochrony prywat-
ności i danych. Dlatego trzeba działać.

Ataki i odporność
Dążąc do transformacji cyfrowej organizacji, nie można 
zapominać o bezpieczeństwie. Wdrażanie AI wymaga 
równoczesnego jej zabezpieczenia. Trzeba przygotować 
zestaw narzędzi obejmujących wszystkie potencjalne za-
grożenia. To szczególnie istotne, żeby bezpieczeństwo 

Wdrażanie AI wymaga 
równoczesnego jej 
zabezpieczenia. Trzeba 
przygotować zestaw narzędzi 
obejmujących wszystkie 
potencjalne zagrożenia. 
Bezpieczeństwo należy 
wbudować w rozwiązania 
wykorzystujące AI już na 
początku ich projektowania, 
zgodnie z ideą security by 
design.
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w późniejszych etapach albo… niebezpiecznymi kom-
promisami w kwestii bezpieczeństwa. Efektywne bez-
pieczeństwo oznacza więc, że prace trzeba rozpocząć 
już na wstępnych etapach projektu i dbać o nie cały 
czas aż po etapy końcowe.

Zagrożenia związane z AI są podobne jak w przypadku 
innych systemów IT. Poczynając od katastrof i awarii po 
kwestie zgodności z regulacjami. Inteligentne systemy 
mogą być również atakowane, ale w zupełnie inny spo-
sób niż cyberataki prowadzone do tej pory. Przestępcy 
nie wykorzystują zawinionych przez człowieka błędów 
w kodzie, ale raczej bazują na ograniczeniach samych 

Bankowość na świecie zaczyna korzystać ze sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego. My także, jako ING Poland oraz 
Grupa ING, dołączyliśmy do tego trendu. W praktyce, należy 
zaznaczyć, są to obecnie mniejsze inicjatywy, umożliwiające 
stopniowe uczenie się i zbieranie doświadczeń, np. wykrywa-
nie anomalii w analizie danych, wykrywanie potencjału sprze-
daży, analiza tekstu i obrazu czy popularne chatboty. Warto 
podkreślić, że podmioty nadzorowane powinny ostrożnie do 
tego podchodzić, gdyż powinny mieć na uwadze obowiązek 
stosowania wytycznych regulacyjnych. 

W 2019 roku holenderski regulator DNB opublikował ogólne 
zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze finanso-
wym. Było to sześć kluczowych zasad znanych pod wspólną na-
zwą „SAFEST”. Podobnie UKNF przedstawił w listopadzie 2020 
roku stanowisko w sprawie świadczenia usług robodoradztwa. 
Jest to istotne, gdyż wykorzystanie nowoczesnych technologii 
takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe wiąże 
się ze zmianą podejścia do zarządzania ryzykiem, zapewnienia 
zgodność i bezpieczeństwo danych w organizacji, jaką jest bank.

Sztuczna inteligencja stanowiąca element RPA (Robot Process 
Automation) jak każdy system informatyczny była, jest i będzie 
pod stałą uwagą jednostek ryzyka i bezpieczeństwa w całym 
cyklu życia. Podejście w znacznym stopniu jest niezmienne  
– rozwiązanie powinno być przeanalizowane i przetestowane 
przed wprowadzeniem do produkcji. Wyzwania, które są jesz-
cze przed nami, to skutki biznesowe, jakie mogą teoretycznie 
spowodować systemy AI, m.in.: błędna konfiguracja, algorytm 
o nie do końca pożądanym działaniu czy wzajemne zależności 
wielu systemów lub danych wejściowych. 

Uważam, że ważnym elementem całości zabezpieczeń jest 
wzmocnienie monitoringu w czasie rzeczywistym, rozumienie 
spektrum ryzyka oraz odpowiednio dostosowane do danego 
zagrożenia mechanizmy kontrolne i procedury zarządcze. Głów-
ny cel to upewnienie się, jak ewoluuje sztuczna inteligencja, czy 
działa w ramach wyznaczonych granic, postawionych przez nas, 
jako ludzi, oraz dla korzyści, jakie chcemy osiągać w organizacji.

Dzisiaj, kiedy jeszcze nie mamy pełnej wiedzy ani dłuższych do-
świadczeń, wydaje się, że sama koncepcja działania sztucznej 
inteligencji jest obszarem trudnym metodologicznie – wyzwanie 
stanowią: tworzenie algorytmów, sposoby uczenia się, jakość da-
nych wejściowych, utrzymanie i rozwój modeli. To wszystko ma 
znaczenie dla późniejszego bezpiecznego działania i podejmo-
wanych decyzji. AI działająca produkcyjnie w sposób samoistny 
jest potencjalnie groźna w przypadku manipulacji parametrami 
czy danymi, gdyż niepożądane skutki mogą dotyczyć kwestii 
prawnych, finansowych czy ryzyka reputacyjnego firmy. Styk 
technologii i prawa rodzi nadal wiele pytań odnośnie do tego, czy 
i w jakim stopniu można wykorzystywać tę technikę w banko-
wości i czy w każdym obszarze, np. kwestie wszelkiego rodzaju 
doradztwa, podejmowania decyzji finansowych itd. 

Sztuczna inteligencja z pewnością zmienia podejście do za-
rządzania ryzykiem i zwiększa bezpieczeństwo wielu pro-
cesów, ułatwiając reagowanie na nieprzewidziane sytuacje, 
profilowanie lub tworzenie modeli predykcyjnych. Niemniej 
wszystko nowe, jeszcze niesprawdzone, generuje nieznane 
zagrożenia, które powinny być analizowane i odpowiednio 
mitygowane, zależnie od sposobu wykorzystania nowych 
rozwiązań w organizacji.

Grzegorz Długajczyk,  
Head of Technology Risk 
Team, Operational Risk 
Management Department, 
ING Bank

wbudować w rozwiązania wykorzystujące AI już na 
początku ich projektowania, zgodnie z ideą security 
by design.

Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają przede wszyst-
kim uwagę, że trzeba działać konsekwentnie i bez po-
śpiechu. Zwłaszcza że sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe to technologie o wiele bardziej skompliko-
wane niż te, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. 
Oczywiście, kiedy mówimy o innowacjach, wydaje się 
to sprzeczne, jednak praktyka pokazuje, że pominię-
cie bezpieczeństwa na początku projektu skutkuje 
ostatecznie większymi nakładami czasu i kosztów 
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algorytmów. Jeśli zostaną zaatakowane dane niezbędne 
algorytmom do działania, wyniki ich pracy będą inne 
od oczekiwanych. Przestępcy potrafią odkrywać zacho-
wania modeli, które są zaskakujące dla ich twórców, 
a następnie wykorzystywać je do własnych celów. Ataki 
mogą być prowadzone na systemy uczące się zarówno 
w sposób nadzorowany, jak i nienadzorowany.

Celem przestępców są także same zbiory danych wyko-
rzystywanych w systemach AI. Mogą one być źródłem 
cennych informacji, i to nawet pomimo anonimizacji. 
Inteligentne chatboty i wirtualni asystenci gromadzą 
bardzo dużo wrażliwych informacji. Dostęp do zbiera-
nych przez takie systemy danych to prawdziwa gratka 
dla przestępców. Systemy AI mogą być także celem 
ataków polegających na ich zablokowaniu poprzez za-
lewanie zapytaniami – na wzór DDoS. Zatruwane mogą 
być także zestawy danych treningowych.

Jednym z największych zidentyfikowanych zagrożeń 
są ataki typu adversarial examples, opierające się na 
wykorzystaniu przykładów, które mają zmylić algorytmy 
uczenia maszynowego. Dwa obrazy wydają się iden-
tyczne dla człowieka, jednak dla maszyny może być 
zupełnie inaczej. Jak pokazali naukowcy z Google już 
sześć lat temu, coś, co wygląda jak panda, dla maszyny 
może być gibonem. Zmieniając wartości pikseli w okre-
ślony sposób, można sprawić, że sztuczna inteligencja 
zobaczy coś zupełnie innego niż ludzkie oko. Wyko-
rzystując takie spreparowane obrazy, przestępcy mogą 
wpływać na działanie algorytmów. W pewnych sytu-
acjach, np. w przypadku samochodów autonomicznych, 

Jeśli faktycznie sztuczna inteligencja ma decydować o sukce-
sie organizacji, a nawet państw uczestniczących w globalnym 
wyścigu o dominację na świecie, to bezpieczeństwo bazują-
cych na niej rozwiązań jest kluczowe.

W naszej organizacji korzystamy ze sztucznej inteligencji jako 
typowy konsument. Używamy wielu systemów cyberbezpie-
czeństwa „powered by AI”. Dzisiaj takim sloganem dostawcy 
opatrują chyba każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa. 
Dostrzegamy wiele pozytywów płynących z wykorzystania 
tych technologii. Wszędzie tam, gdzie zapewnienie skutecz-
ności wymaga rozpoznawania wzorców czy specyficznych 
ciągów zdarzeń, sztuczna inteligencja dowodzi swojej przy-
datności jako narzędzie wspierające procesy bezpieczeństwa.

Kwestia bezpieczeństwa w tym obszarze jest istotna. Za-
równo dla konsumenta, jak i operatora AI. Wartość usług 
oferowanych przez tego drugiego jest uzależniona coraz 
częściej od algorytmów uczenia maszynowego. Kluczowe 
wydają się aspekty dostępności i integralności. Jeśli jesteśmy 
w dużym stopniu uzależnieni od AI, to dostępność systemu 
i integralność danych nabierają istotnego znaczenia. Dotyczy 
to zarówno procesów bezpieczeństwa bazujących na AI, np. 
detekcji anomalii w ruchu sieciowym, jak i procesów bizne-
sowych wspieranych przez te rozwiązania. 

Poziom ryzyka związany ze sztuczną inteligencją jest zależ-
ny od sposobu jej wykorzystania. W przypadku rozwiązań 
wspierających stawianie diagnoz lekarskich i doboru tera-
pii konsekwencje błędów w działaniu AI mogą być bardzo 
groźne. Ale także w przypadku systemów wykorzystywanych 
w naszej branży – Revenue Management Systems, które sieci 
hotelowe wykorzystują do promowania i ustalania cen po-
kojów w zależności od terminu, oferty konkurencji, trendów 
rynkowych czy odbywających się niedaleko koncertów, żeby 
maksymalizować zysk –  zaburzenie działania sztucznej inteli-
gencji może mieć istotny wpływ na biznes. Opieranie decyzji 
na „zatrutych źródłach” oznacza podejmowanie złych decyzji.

Na razie to wciąż stosunkowo proste rozwiązania. Istnieje barie-
ra, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie powierzyć wyłącznie 
AI, bez kontroli człowieka, podejmowania kluczowych decyzji. 
Jeśli bazujący na AI system bezpieczeństwa wykrywa zagrożenie 
i odcina od sieci komputer jednego z pracowników biurowych, 
ryzyko negatywnego wpływu działania sztucznej inteligencji 
jest niewielkie. Natomiast jeśli taka sytuacja miałaby dotyczyć 
krytycznego serwera, wspierającego działanie usług kluczowych, 
nikt nie pozwoli na tym etapie działać AI autonomicznie.

Warto nadmienić o ryzyku związanym z wykorzystaniem AI 
do prowadzenia ataków. W przypadku phishingu może to 
być zabójcze, ponieważ pozwoli na prowadzenie spersona-
lizowanych ataków na ogromną skalę.

Aleksander Ludynia,  
Security Director, Shiji Poland

Jednym z największych 
zidentyfikowanych zagrożeń 
są ataki typu adversarial 
examples, opierające się na 
wykorzystaniu przykładów, 
które mają zmylić algorytmy 
uczenia maszynowego. Dwa 
obrazy wydają się identyczne 
dla człowieka, jednak dla 
maszyny może być zupełnie 
inaczej.
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konsekwencją ataków tego typu jest błędna identyfi-
kacja znaku stop jako znaku oznaczającego ogranicze-
nie prędkości. Przy tym ataki adversarial examples nie 
ograniczają się jedynie do obrazów i widzenia maszy-
nowego. Mogą również dotyczyć dźwięków i systemów 
rozpoznawania mowy.

Kluczem do ochrony przed takimi atakami jest przede 
wszystkim budowanie odpornych, bardziej złożonych 
struktur i wzmacnianie istniejących modeli. Strategia 
polega na zastosowaniu odpowiedniego treningu, 
w ramach którego modele są trenowane na specjalnie 
przygotowanych adversarial examples, żeby zapewnić 
ich odporność w przyszłości. Zła wiadomość jest taka, 
że to bardzo długotrwały i kosztowny proces. Każdy 
przykład treningowy musi zostać poddany analizie pod 
kątem wrażliwości na taki atak, a następnie model musi 
zostać odpowiednio wytrenowany.

Biorąc to pod uwagę, ważne jest także stosowanie 
działań prewencyjnych. Działania zapobiegawcze po-
winny także polegać m.in. na ograniczaniu liczby osób, 
które są uprawnione do przesyłania do systemu przy-
kładów treningowych, oraz wprowadzeniu mechani-
zmów ścisłej kontroli danych, jakimi zasilane są modele 
uczenia maszynowego.

Ramy bezpieczeństwa AI
Przez długi czas sztuczna inteligencja rozwijała się bez 
uwzględniania kwestii bezpieczeństwa. Sytuacja po-
woli zaczyna się jednak zmieniać. Działania podejmuje 
np. ENISA. Opublikowany w grudniu ubiegłego roku 
przez ENISA „Artificial Intelligence Threat Landscape 
Report” przedstawia zagrożenia związane ze sztuczną 
inteligencją oraz wyznacza poziom odniesienia dla za-

Trendy związane ze sztuczną inteligencją zdecydowanie 
przyspieszają. W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy sys-
tematyczny wzrost liczby projektów zahaczających o ten 
obszar, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest ich już na-
prawdę bardzo dużo zarówno w obszarze automatyzacji 
procesów wewnętrznych, jak i w zakresie obsługi klientów. 

Pojawiły się w związku z tym nowe pytania i potrzeby 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ryzyka i zgod-
ności z regulacjami. Konieczna jest aktualizacja wszystkich 
polityk związanych z bezpieczeństwem oraz IT. Przykła-
dowo, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy robota 
programowego należy traktować w kontekście tożsamości 
tak samo jak każdego innego użytkownika. Wiele pytań 
z zakresu zarządzania dostępem, zarządzania zmianą czy 
monitorowania logów wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Z pewnością jest to dla bezpieczeństwa zupełnie nowa 
technologia. Sytuacja nieco przypomina to, co działo się 
niedawno z cloud computing, jednak ta technologia była 
o wiele lepiej rozpoznana, a konsekwencje i potencjalne 
zagrożenia łatwiejsze do przewidzenia. Dlatego dużo zale-
ży od odpowiedniego podejścia – otwartego – a także od 
gotowości do zadawania niestandardowych pytań. Duża 
część pracy w tym obszarze sprowadza się do pytania: „co 
się stanie, gdy…” albo: „co będzie, jeśli…”.

Właśnie brak benchmarków, do których można się od-
nieść, to największy problem z praktycznego punktu 
widzenia. Nie ma gotowych przykładowych polityk czy 
wskazówek, pozwalających przygotować własną politykę. 
Istniejące opracowania mają charakter bardziej naukowy 
i zatrzymują się na wysokim poziomie ogólności, nie da-
jąc odpowiedzi na praktyczne pytania. Dlatego z jednej 
strony jesteśmy zdani na metodę prób i błędów oraz do-
stosowywanie podejścia w trakcie działania, a z drugiej 
strony pytanie organizacji poruszających się na styku bez-
pieczeństwa, a także IT o wypracowanie benchmarków, 
które dostarczałyby praktycznych wskazówek. 

Oczywiście sztuczna inteligencja z punktu widzenia bezpie-
czeństwa to także ogromne korzyści. Wszelkie rozwiązania 
AI z zakresu threat intelligence czy analizy podatności mają 
przełomowy charakter. Nie bylibyśmy w stanie osiągnąć 
takich wyników, opierając się na pracy manualnej.

Magdalena Skorupa,  
Cyber Risk, Data Privacy, 
Validation & IT Compliance 
Director, Reckitt
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bezpieczenia ekosystemu AI w całej Europie. Ma on 
posłużyć jako punkt odniesienia dla inicjatyw mających 
na celu zabezpieczenie AI – zarówno w zakresie poli-
tyki, ponieważ określa ramy problemu oraz zapewnia 
wytyczne dotyczące zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 
jak i pod względem środków technicznych, dlatego że 
podkreśla konkretne zagrożenia, w przypadku których 
konieczne jest podjęcie działań.

Krajobraz zagrożeń związanych z AI opracowany przez 
ENISA określa wyzwania i możliwości dotyczące wdra-
żania bezpiecznych systemów i usług AI w skali całej 
Unii Europejskiej. W raporcie podkreślono potrzebę 
wprowadzenia bardziej ukierunkowanych i proporcjo-
nalnych środków bezpieczeństwa w celu złagodzenia 

zidentyfikowanych zagrożeń, a także potrzebę dogłęb-
nego przyjrzenia się wykorzystaniu AI, szczególnie 
w branżach, takich jak ochrona zdrowia, sektor moto-
ryzacyjny oraz finansowy.

Zgodnie z prezentowanym w raporcie podejściem opar-
tym na kompletnym cyklu życia AI podstawowym kro-
kiem w określeniu, co należy chronić i co może pójść nie 
tak w kontekście bezpieczeństwa ekosystemu AI, jest 
identyfikacja jego aktywów. Szczególnie ważne są: zro-
zumienie, co należy zabezpieczyć, analiza powiązanych 
modeli zarządzania danymi oraz zarządzanie zagrożenia-
mi w skali całego ekosystemu w sposób kompleksowy. 

Konieczne jest także opracowanie szczegółowych 
mechanizmów ochronnych w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa samej AI. Punktem odniesienia do iden-
tyfikacji potencjalnych podatności i scenariuszy ataków 
dla konkretnych przypadków użycia ma być szczegó-
łowa taksonomia wynikająca z mapowania krajobrazu 
zagrożeń. Wreszcie raport klasyfikuje zagrożenia i wy-
szczególnia podmioty stanowiące zagrożenie. Podkre-
ślany jest też wpływ zagrożeń na różne właściwości 
bezpieczeństwa.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie różnorodnych 
aktywów ekosystemu i cyklu życia AI, które znajdują się 
w złożonych łańcuchach dostaw i wiążą się z relacjami 
transgranicznymi i międzybranżowymi. Bezpieczeń-
stwo i integralność łańcucha dostaw AI mają ogromne 
znaczenie. Warto więc wykorzystać w tym względzie 
partnerstwa publiczno-prywatne oraz wspierać two-
rzenie wielodyscyplinarnych grup ekspertów ds. bez-
pieczeństwa AI, takich jak grupa robocza ad hoc ds. 
cyberbezpieczeństwa AI działająca w ramach ENISA.

Jeśli zostaną zaatakowane dane niezbędne algorytmom do 
ich działania, wyniki ich pracy będą inne od oczekiwanych. 
Przestępcy mogą odkrywać zachowania modeli, które są 
zaskakujące dla ich twórców, a następnie wykorzystywać je 
do własnych celów.

Opublikowany w grudniu 
ubiegłego roku przez 
ENISA „Artificial Intelligence 
Threat Landscape Report” 
przedstawia zagrożenia 
związane ze sztuczną 
inteligencją oraz wyznacza 
poziom odniesienia dla 
zabezpieczenia ekosystemu 
AI w całej Europie.
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UCZENIE MASZYN 
WYMAGA UDZIAŁU LUDZI
„Apetyt branży na rozwiązania oparte na technikach uczenia maszynowego 
rośnie nieustannie. Widzimy to na przykładzie naszego banku – nie ma 
tygodnia bez nowych potrzeb w tym zakresie” – mówi Kamil Konikiewicz, 
dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Banku Polskim.
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Od jak dawna odpowiada Pan za rozwój rozwiązań ba-
zujących na sztucznej inteligencji w PKO BP?
W banku pracuję od dwóch lat. Byłem pierwszym pra-
cownikiem zespołu, który dziś liczy kilkanaście osób. Na-
szym celem jest rozwój zastosowań sztucznej inteligencji 
do wspierania procesów biznesowych. 

Czym konkretnie zajmuje się kierowany przez Pana 
dział?
Sztuczna inteligencja rozumiana jest przez nas jako próba 
nauczenia maszyn umiejętności kognitywnych – między 
innymi w zakresie rozumienia języka naturalnego. W tym 
obszarze działamy przede wszystkim, budując boty ob-
sługujące klientów w aplikacji mobilnej czy w kanałach 
telefonicznych. Rozwijamy także analizę wypowiedzi 
klientów, na przykład w sklepach mobilnych czy bada-
niach satysfakcji. Budujemy też rozwiązania z zakresu 
wizji komputerowej, żeby na przykład sprawdzić dowód 
osobisty, zweryfikować tożsamość klienta czy w automa-
tyczny sposób zidentyfikować i przetworzyć otrzymane 
przez bank dokumenty. Tekst i wizja to nie wszystko, 
źródłem danych może być również dźwięk. 

Czym takie analizy wykonywane z wykorzystaniem 
technik sztucznej inteligencji różnią się od analityki 
biznesowej?
Różnic jest kilka. Analityka biznesowa zazwyczaj operuje 
na danych ustrukturyzowanych, najczęściej ilościowych. 
Sztuczna inteligencja w dużej mierze operuje na tekstach, 
zdjęciach czy nagraniach dźwiękowych. 

Druga kwestia – w klasycznych analizach biznesowych 
zazwyczaj mamy systemowo zidentyfikowane zdarzenia, 
takie jak zakup produktu, złożenie reklamacji itp. W roz-
wiązaniach z obszaru AI dane wymagają ciągłego przeglą-
dania, oznaczania i weryfikacji przez człowieka. I w końcu 
kwestia złożoności – rozwiązania AI nierzadko wymagają 
zastosowania bardzo zaawansowanych technik, które 
mogą dać świetne rezultaty, ale są trudno wytłumaczalne 
dla strony biznesowej.

Jaki jest główny obszar wykorzystania sztucznej inte-
ligencji w PKO BP? 
Głównym obszarem zastosowania rozwiązań bazujących 
na AI są u nas voice boty oraz asystenci głosowi. Mamy 
obecnie znacznie rozwinięte usługi w tym zakresie – boty 
realizują ponad 350 tys. rozmów z klientami miesięcznie. 
Pomagają w obsłudze aplikacji mobilnej IKO, wspierają 
realizację procesów w kanale telefonicznym, na przykład 
w obszarze: obsługi klientów, sprzedaży, badań satysfak-
cji czy tzw. „miękkiej” windykacji.

Czy zastosowanie AI ogranicza się tylko do komunikacji 
z klientami? 
Nie tylko. Weźmy choćby obszar obsługi klienta. Działa-
my tutaj na dwóch polach. Pierwsze, widoczne dla klien-

ta, to wspomniana wcześniej komunikacja prowadzona za 
pomocą botów. Z drugiej strony rozwijamy też projekty 
związane ze wspieraniem przez sztuczną inteligencję 
procesów biznesowych w obszarze back office. W jego 
ramach prowadzone jest zakrojone na szeroką skalę prze-
twarzanie skanów dokumentów w celu automatyczne-
go wyłuskiwania kluczowych informacji, by skrócić czas 
potrzebny na wprowadzenie dokumentu do systemów 
bankowych. Chodzi o różnego rodzaju korespondencję: 
dokumenty wymagane przy obsłudze kredytu, informacje 
związane z obsługą windykacji, pisma prawne. Sztuczna 
inteligencja doskonale uzupełnia się tu z rozwiązaniami 
z zakresu robotyzacji procesów biznesowych (RPA – Ro-
botic Process Automation). 

A w jaki sposób algorytmy sztucznej inteligencji wspie-
rają działania związane z bezpieczeństwem usług ban-
kowych?
Wykorzystujemy tutaj między innymi algorytmy wizji 
komputerowej, żeby sprawdzać tożsamości klientów, ale 
i współpracowników banku. W przypadku usługi „Konto 
na selfie” rolą systemu jest identyfikacja osoby i doku-
mentu oraz podjęcie decyzji, czy ta osoba może założyć 
rachunek. Algorytmy potwierdzają, czy osoba, która uru-
chomiła proces, jest tą, za kogo się podaje. Weryfikacja 
tożsamości i dokumentów znajduje również zastosowa-
nie wewnątrz organizacji. 

Jakie funkcje aplikacji IKO są obecnie obsługiwane 
przez bota?
Asystent głosowy IKO wspiera obecnie 250 tematów 
rozmowy, w tym 10 funkcji transakcyjnych, takich jak: 

Odpowiedzi udzielane przez 
boty muszą być wcześniej 
zaprogramowane. Ich treści 
muszą być ściśle określone, 
zgodne z prawem, bo bank 
działa na rynku regulowanym. 
Odpowiedzi trzeba 
precyzyjnie sformułować  
– tak aby zawierały 
odpowiedni ładunek 
informacyjny, a jednocześnie 
były treściwe i nie zaburzały 
płynności rozmowy.
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musimy szybko reagować na nowe trendy i zachowania 
klientów. Z czasem Asystent umie coraz więcej, ale ten 
przyrost wiedzy nie dzieje się bez udziału człowieka.

Jaki jest udział pracowników banku w przygotowywa-
niu informacji dla bota? Na ile muszą być one wcześniej 
sklasyfikowane, opisane, skategoryzowane? 
Uczenie maszynowe wymaga udziału ludzi. Wskazanie, 
co dana wypowiedź oznacza, jest rolą pracowników na-
szego działu oraz innych osób biorących udział w projek-
cie. Ten zasób informacji zasila tworzone przez nas mo-
dele. Wymaga to dużej ilości pracy. Weźmy dla przykładu 
przelew – można go zlecić na przynajmniej kilka tysięcy 
sposobów, na przykład mówiąc: „przelej pieniądze” albo: 
„kopsnij hajs”. Jeśli dodamy do tego automatyczne wy-
łuskiwanie odbiorcy, kwoty, tytułu, daty oraz obsługę 
wyjątków takich jak próba zlecenia przelewu w weekend, 
to sytuacja zaczyna się komplikować.

Z kolei odpowiedzi udzielane przez boty muszą być 
wcześniej zaprogramowane. Ich treści muszą być ściśle 
określone, zgodne z prawem, bo bank działa na rynku 
regulowanym. Odpowiedzi trzeba precyzyjnie sformu-
łować – tak aby zawierały odpowiedni ładunek infor-
macyjny, a jednocześnie były treściwe i nie zaburzały 
płynności rozmowy.

Czy tworzycie własne, autorskie rozwiązania, czy też 
korzystacie z gotowych, dostępnych na rynku narzędzi? 
Rozwiązania budujemy samodzielnie przy wykorzysta-
niu mieszanki technologii komercyjnych i open source. 
System posiada dwie warstwy. Pierwsza, dialogowo-
-analityczna, odpowiada za zrozumienie klienta i przy-
gotowanie odpowiedzi na pytania. Tu pierwszoplanową 
rolę gra zespół AI. Druga warstwa to osadzenie roz-
wiązania w systemach informatycznych banku – mię-
dzy innymi w kontekście aplikacji IKO czy call center. 
W tym przypadku ogromna odpowiedzialność leży po 

W aplikacji IKO rozwiązaniami 
na bazie sztucznej inteligencji 
jest objętych teraz 250 
tematów rozmów i 10 funkcji 
transakcyjnych, takich jak: 
przelew, przelew na telefon, 
doładowanie telefonu, 
wyświetlanie salda,  
zmiana limitu na karcie, 
zastrzeżenie karty.

Sztuczna inteligencja 
rozumiana jest przez nas 
jako próba nauczenia 
maszyn umiejętności 
kognitywnych – między innymi 
w zakresie rozumienia języka 
naturalnego, wzroku czy 
rozwiązywania problemów 
logicznych. 

przelew, przelew na telefon, doładowanie telefonu, wy-
świetlanie salda, zmiana limitu na karcie, spłata karty. Do 
tego dochodzą funkcje nawigacyjne po IKO czy pytania 
dotyczące produktów i usług banku.

Z jakimi wyzwaniami i działaniami po stronie banku 
wiąże się tworzenie takiego rozwiązania?
Zaczynamy od krótkiego, biznesowego szkicu funkcji, 
a następnie analizujemy jej wykonalność od strony tech-
nicznej – na przykład weryfikując, czy istnieją odpowied-
nie usługi i systemy, które możemy wykorzystać.  

Następnie zaczyna się projektowanie tzw. strategii dialo-
gowej i dopasowanie jej do konkretnej usługi. Towarzyszy 
temu projektowanie zmian w aplikacji – widżety, grafika 
itp. Po wytworzeniu prototypy są testowane w podejściu 
iteracyjnym przez możliwie najszersze grono użytkowni-
ków. W momencie, w którym uznamy, że rozwiązanie jest 
dojrzałe, dołączamy je do najbliższego wydania aplikacji.

Ważne są również aspekty prawne czy dotyczące zgod-
ności – z racji wykorzystania interfejsu głosowego poja-
wia się wiele kwestii wymagających dodatkowych usta-
leń. Na przykład, czy asystent głosowy może podawać 
kod Blik na głos albo gdzie klient może odwołać zgodę 
na nagrywanie. 

Oczywiście na wdrożeniu praca nad funkcją się nie koń-
czy. Język naturalny daje duże możliwości wprowadza-
nia różnych wersji pytań i odpowiedzi, więc wiąże się to 
z ciągłą pracą, aktualizacjami i poprawkami. 

W jaki sposób pracujecie przy tworzeniu i wdrażaniu 
swoich rozwiązań?
Pracujemy w metodykach zwinnych. Zmiany w aplikacji 
wykonujemy mniej więcej raz na dwa czy trzy miesiące, 
ale już zmiany w silniku językowym dużo częściej – tu 
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stronie zespołu IT. Jego rolą jest rozbudowa aplikacji 
mobilnej, integracja wypracowanych narzędzi AI ze 
stosownymi usługami bankowymi czy systemami te-
lekomunikacyjnymi.

Co decyduje o biznesowej przydatności rozwiązań 
z zakresu sztucznej inteligencji? Według jakich kryte-
riów oceniacie biznesową skuteczność realizowanych 
projektów? 
Nie mierzymy skuteczności zastosowań sztucznej in-
teligencji w jednolity sposób – do każdego przypadku 
podchodzimy, uwzględniając specyfikę danego proce-
su. W jednym wypadku korzyść wynika z uwolnienia 
pracowników od żmudnych i powtarzalnych zadań, 
w innym z przyśpieszenia procesu lub otwarcia nowe-
go kanału komunikacji z klientem. Natomiast należy 
pamiętać, że nie wszystkie inicjatywy tego typu muszą 
od pierwszego dnia przynosić wielomilionowe zyski. 
Sztuczna inteligencja to domena, która na stałe wchodzi 
do krajobrazu biznesowego, musimy nauczyć się myśleć 
o niej długoterminowo.

W jakim kierunku zmierzają strategiczne plany rozwoju 
systemów AI w PKO Banku Polskim?
Z pewnością pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przy-
spieszyła cyfryzację przedsiębiorstw, a co za tym idzie, 
popularyzację rozwiązań opartych na AI. 

Głęboko wierzymy w konieczność dalszego rozwoju 
w zakresie technologii głosowych, ale i inwestycji, na 
przykład w obszarze automatycznego przetwarzania do-
kumentów czy identyfikacji tożsamości. Ciągle szukamy 

też nowych źródeł danych, z których możemy czerpać 
wiedzę, jak udoskonalać nasze produkty i usługi.

Jeśli chodzi o asystenta IKO, to w przyszłości będzie on 
ewoluował w stronę doradcy finansowego, którego rolą 
będzie proaktywna pomoc klientom w zarządzaniu ich 
finansami. Przykładowo, analizując opłaty, poinformuje 
on klientów, jak mogą więcej zaoszczędzić lub jak lepiej 
zainwestować środki.

Jakich specjalistów potrzebuje Pan do swojego działu? 
Jakie powinni mieć kompetencje?
Szukamy ludzi z kompetencjami: data science, programo-
wanie, analiza biznesowa, testy automatyczne, inżynieria 
IT, modelowanie lingwistyczne, kognitywistyka, projek-
towanie UX/UI. Pracujemy dla różnych departamen-
tów – między innymi: usług cyfrowych, obsługi klienta, 
windykacji. Ciekawych wyzwań i styku z najnowszymi 
technologiami na pewno nie brakuje.

Sztuczna inteligencja to nie tylko data science i pro-
gramowanie, ale też wiele różnych, nowych ról i spe-
cjalności. Staramy się zatrudniać ekspertów interdy-
scyplinarnych, ze znajomością różnych dziedzin. Liczy 
się też umiejętność sprawnej komunikacji z odbiorcami 
biznesowymi, żeby umieć zebrać potrzeby i wymaga-
nia, ale też pokazać w praktyce użyteczność możliwych 
rozwiązań. Apetyt na sztuczną inteligencję w banku 
znacznie wzrósł, każdego tygodnia pojawiają się nowe 
pomysły na jej zastosowanie.

Rozmawiał Andrzej Gontarz.

Największymi wyzwaniami, z którymi mie-
rzy się większość firm budujących modele 
oparte na uczeniu maszynowym, są: długi 
czas wdrożenia, wątpliwości co do spo-
sobu działania algorytmu, rozminięcie się 
potrzeby biznesowej z wynikiem działania 
modelu. Odpowiedzią na nie jest stworzenie 
spójnego ekosystemu analitycznego, w któ-
rym proces budowy modeli jest prowadzony 
według określonego protokołu. Zapewnia 
on elastyczną współpracę między członkami 
zespołu data science oraz pełną kontrolę nad 
cyklem życia modelu, pozwalając na szybkie 
wdrażanie i utrzymanie całej fabryki modeli 
– co definiuje pojęcie ModelOps. 

Często w ramach jednej organizacji mamy 
analitykę „wielu prędkości”. Pomimo istnie-
nia specjalnie powołanego zespołu data 
science działania analityczne mają charakter 
zdecentralizowany i nieuporządkowany, są 
realizowane przez różne jednostki, niekiedy 

bez jasno określonych celów biznesowych 
do osiągnięcia. Dlatego tak ważne jest 
zdefiniowanie strategii analitycznej oraz 
procesów zarządzania cyklem życia modeli 
z wykorzystaniem podejścia ModelOps. 

Obserwujemy rosnący udział e-commerce 
w sprzedaży towarów i usług. Customer  
Journey stanowi obszar, w którym najszybciej 
zauważymy korzyści ze stosowania anality-
ki. Systemy oparte na silnikach rekomenda-
cyjnych pomagają spersonalizować ofertę 
dla każdego użytkownika, zwiększając tym 
samym szansę sprzedaży. Innym obszarem, 
w którym coraz częściej dąży się do szer-
szego zastosowania analityki, jest ochrona 
zdrowia, gdzie analityka stosowana była do 
tej pory głównie w zakresie badań klinicznych. 
Obecnie koncentruje się na tworzeniu mo-
deli, których zadaniem jest wsparcie lekarzy 
w opisie wyników diagnostyki obrazowej oraz 
zwiększenie efektywności obsługi pacjentów.

Wioletta Stobieniecka,  
Senior Analytical  
Consultant, SAS Polska
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POTRZEBNE 
KOMPLEKSOWE 
PODEJŚCIE 

Eksplozja danych i ich nowe źródła, coraz większe możliwości 
analityczne oraz algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej 
inteligencji realnie przekształcają biznes – niezależnie od 
wielkości, branży i regionu świata. Nie ma uniwersalnej recepty na 
zapewnienie sukcesu. Z pewnością niezwykle istotne są: architektura 
korporacyjna, elastyczne podejście, szeroki arsenał używanych 
technik, a także komunikacja – wewnętrza i zewnętrzna.

RAFAŁ JAKUBOWSKI 

AI zaczyna odgrywać coraz większą rolę w szeroko 
pojętym biznesie. Nie jest to już wyłącznie domena 
największych – Google, Amazona czy Facebooka. 
Coraz więcej organizacji spoza branży nowocze-
snych technologii informacyjnych, a także coraz 
więcej mniejszych przedsiębiorstw chce i zaczyna 
działać w obszarze sztucznej inteligencji oraz ucze-
nia maszynowego. 

AI jest motorem napędowym wielu prowadzonych 
obecnie projektów transformacyjnych. Staje się 
ważnym elementem modeli biznesowych, które wy-
różniają organizację i określają sposoby tworzenia 
wartości. Algorytmy sztucznej inteigencji wpływają 
również na modele operacyjne. U podstaw każdego 
z nich muszą znajdować się dane.

Jednym z istotnych warunków sukcesu w obsza-
rze AI jest odpowiednia architektura korporacyjna. 
Sztuczna inteligencja nie działa w izolacji, ale jest 
elementem szerszego środowiska, w którym ma biz-
nesową rolę do odegrania. Nie wystarczy jedynie 
technologiczne know-how, potrzebny jest jeszcze 
kontekst biznesowy oraz kompetencje w zakresie 
prowadzenia dużych, złożonych projektów. Koniecz-

64

A
I@

EN
TE

R
P

R
IS

E 
SU

M
M

IT
 2

0
21

 / 
Pr

ak
ty

cz
ne

 z
as

to
so

w
an

ia
 s

zt
uc

zn
ej

 in
te

lig
en

cj
i w

 b
iz

ne
si

e 



ne jest kompleksowe, korporacyjne podejście obej-
mujące logikę biznesową, procesy, interesariuszy 
oraz technologie i dane.

Od celu biznesowego do optymalizacji
Najtrudniejszą kwestią jest opracowanie ogólnej 
koncepcji i szczegółowych wskaźników, które po-
zwolą powiązać zarządzanie informacjami z celami 
biznesowymi. To trudne, ponieważ wymaga zrów-
noważenia interesów po obu stronach – oczekiwań 
biznesu i możliwości IT. Co ciekawe, często mene-
dżerowie odpowiedzialni za AI napotykają na opór 
wobec zmian ze strony IT.

Sztuczna inteligencja musi zostać umiejscowiona 
w architekturze korporacyjnej w taki sposób, żeby 
pozwalała na jak najszerszą inteligentną automaty-
zację, zapewniała informacje lepszej jakości i wspie-
rała podejmowanie decyzji, umożliwiała transforma-
cję interakcji z klientami, pracownikami i partnerami 
biznesowymi, a także tworzenie nowych aplikacji 
oraz usług.

Patrząc z perspektywy architektury korporacyjnej, 
można wyodrębnić kilka kluczowych kroków, któ-
re będą w stanie zapewnić sukces inicjatywie AI.

01 Przede wszystkim trzeba postawić sobie cel 
biznesowy, określając w klarowny sposób, 

od jakich czynników jest on zależny oraz posiadania 
jakich zdolności wymaga jego osiągnięcie. Kiedy to 
zostanie zrobione, można przyjrzeć się elementom 
architektury, które wspierają te czynniki i zdolności, 
a przy bliższej analizie łatwo będzie odkryć, gdzie 
zastosowanie sztucznej inteligencji będzie miało 
największy sens.

02 Kolejny krok to ocena możliwości wdrożenia 
rozwiązania AI w istniejącym środowisku. 

Czy wybrany cel biznesowy może być realizowa-
ny za pomocą dostępnych obecnie rozwiązań? Jak 
wdrożenie AI wpłynie na te elementy? Czy przynie-
sie większe korzyści? Jakie można zastosować roz-
wiązania awaryjne, które zapewnią ratunek w przy-
padku wystąpienia nieoczekiwanych trudności? Na 
wszystkie te pytania trzeba znaleźć odpowiedzi.

03 Przy założeniu, że dochodzimy do wniosku, 
że korzyści będą faktycznie zadowalające, 

kolejnym krokiem jest zaplanowanie wdrożenia 
nowego systemu. Bierze się pod uwagę zmiany 
w obszarze procesów, technologii i danych. Trzeba 
uwzględnić wszystkie istniejące elementy, które 
mają zostać zastąpione. Chodzi o jak najdokład-
niejsze zrozumienie zmian oraz ich efektów. Należy 
wziąć pod uwagę także ludzi, wszystkich interesa-

riuszy, i określić, jaką mają do odegrania rolę. Osta-
tecznie planuje się harmonogramy działania.

04 Wreszcie przychodzi czas na samo wdroże-
nie. Chodzi przy tym nie tylko o implemen-

tację nowego rozwiązania, ale także o bezpieczne 
wycofanie systemów wykorzystywanych wcześniej. 
Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, można 
skupić się na optymalizacji. Zbiera się informacje 
zwrotne, sprawdza, czy udało się osiągnąć cel biz-
nesowy, i odpowiednio koryguje pierwotny plan. 
W kolejnych cyklach szuka się sposobów na zapew-
nienie jeszcze lepszych efektów. 

Pionierskie wskazówki
Andrew Ng, uznawany za pioniera AI, rozwija obec-
nie firmę Landing AI skupiającą się na wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji do inspekcji wizualnej, m.in. w: 
produkcji, rolnictwie i przemyśle motoryzacyjnym, 
opracował własną koncepcję na transformację biz-
nesową przy wykorzystaniu AI. Wyłożył ją w doku-
mencie „AI Transformation Playbook”. Składa się on 
z pięciu nieco zaskakujących, ale spójnych kroków.

Wszystko powinno zacząć się od zaplanowania 
i uruchomienia projektów pilotażowych, które 

Zewnętrzni eksperci mogą 
przyspieszyć nieco pierwsze 
projekty, ale w dłuższej 
perspektywie bardziej 
efektywne jest utworzenie 
i działanie własnego 
centralnego zespołu, 
wspierającego projekty AI  
w skali całej organizacji.
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Kiedy mówi się o sztucznej inteligencji, właśnie 
dane bardzo często wysuwają się na pierwszy 
plan. Ponieważ dane znajdują się u podstaw no-
wych modeli biznesowych i operacyjnych, trze-
ba tworzyć „fabryki danych”, które będą zasilać 
te modele. Dlatego wiele organizacji zmaga się 
z wątpliwościami, czy powinny postawić na AI. 
Zastanawiają się nie tylko nad tym, jak wyko-
rzystać dane, ale przede wszystkim czy im ich 
wystarczy.

AI jest kojarzone głównie z ogromnymi zbiora-
mi danych, które dostarczają sztucznej inteli-
gencji materiału treningowego. Nie jest jednak 
tak, że tylko firmy, które dysponują ogromnymi 
ilościami danych, mogą uruchomić i skutecznie 
prowadzić inicjatywę AI. W opublikowanym nie-
dawno w „MIT Technology Review” wywiadzie 
(„Forget about building an AI-first business. Start 
with a mission”) Andrew Ng opowiada o tym, 
jak firmy mogą wykorzystać uczenie maszynowe 
do rozwiązywania problemów i przyspieszenia 
cyfrowej transformacji, posiadając zbiory danych 
umiarkowanych rozmiarów.

„Obserwuję, że bardzo częstym błędem, jaki popeł-
niają dyrektorzy generalni i dyrektorzy ds. IT, jest 
podejście w stylu: ‘Hej, Andrew, nie mamy tak dużo 
danych – nasze dane to jeden wielki bałagan. Potrze-
buję dwa lata na zbudowanie wspaniałej infrastruk-
tury IT. Wtedy będziemy mieli wszystkie te wspaniałe 
dane, na których bazie będziemy mogli zbudować 
AI’. Wtedy zawsze mówię: ‘To błąd. Nie róbcie tego’. 
Po pierwsze, nie sądzę, żeby jakakolwiek firma na 
świecie dzisiaj – chyba nawet dotyczy to gigantów 
technologicznych – uważała, że ich dane są czyste 
i doskonałe. To zawsze jest podróż. Poświęcenie 
dwóch lub trzech lat na zbudowanie idealnej infra-
struktury danych oznacza, że będzie brakowało in-
formacji zwrotnych od zespołu AI, które pomogłyby 
ustalić priorytety dotyczące tego, jaką infrastrukturę 
IT należy zbudować” – mówił Andrew Ng w wywia-
dzie dla „MIT Technology Review”.

Ile zatem danych tak naprawdę potrzeba? Czy 
istnieje jakieś minimum? Oczywiście trudno 

udzielić jednoznacznej, uniwersalnej odpo-
wiedzi. Trzeba więc powiedzieć: to zależy. An-
drew Ng opowiadał w MIT Technology Review 
o projektach, w których miał do dyspozycji 200 
czy 300 milionów obrazów, a także projektach, 
w których dysponował 10 obrazami. Opowiadał 
także o świeżym projekcie, w którym pewna fa-
bryka chciała wykorzystać widzenie maszyno-
we do identyfikowania wadliwych egzemplarzy 
produkowanych smartfonów. Jego zdaniem dla 
każdej klasy defektu wystarczyłoby nawet od 
kilkudziesięciu do 100 obrazów. Po prostu wraz 
ze zmniejszaniem się liczby przykładów trenin-
gowych, kiedy jest ich poniżej 10 tys., zmieniają 
się wykorzystywane techniki AI. Łącząc różne 
techniki i podejścia, można budować i wdrażać 
modele inspekcji wizualnej – tym właśnie zaj-
muje się najnowsza firma Andrew Ng, Landing 
AI – wytrenowane nawet na 10 przykładach. To 
z kolei oznacza, że możemy mieć do dyspozycji 
ogromną liczbę nowych scenariuszy zastosowa-
nia dla sztucznej inteligencji.

O jakich technikach pozwalających na obejście 
problemu niewielkiej ilości danych treningo-
wych mówi Andrew Ng? Zaczyna od genero-
wania danych syntetycznych z wykorzystaniem 
np. GAN (Generative Adversarial Network), co 
pozwala na tworzenie nowych obrazów, które 
trudno byłoby znaleźć w świecie rzeczywistym. 
Inne techniki to: transfer learning – umożliwia 
uczenie się sztucznej inteligencji na zbliżonym 
materiale, dla którego dostępnych jest wiele 
danych, a następnie przeniesienie pozyskanej 
wiedzy na pole, gdzie jest mało danych; ucze-
nie samonadzorowane – wiedza pozyskiwana 
jest na podstawie nieco innego zadania i potem 
przenoszona na inne pole; uczenie few-shot – 
przeformułowanie problemów w taki sposób, 
żeby system uczył się łatwiejszego zadania na 
niewielkim zbiorze danych, a następnie przenie-
sienie zdobytej wiedzy na trudniejsze zadanie; 
wykrywanie anomalii – polegające na nauce wy-
łącznie na podstawie poprawnych przykładów; 
czy wreszcie ręczne kodowanie wiedzy, na bazie 
wywiadów z ekspertami dziedzinowymi.

AI to dane, niekoniecznie tylko wielkie
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umożliwią rozpędzenie inicjatywy. Wiadomo, że 
sukces pierwszych projektów jest o wiele ważniej-
szy od tego, czy przyniosą one prawdziwą, bizne-
sową rewolucję. Powinny wnosić jakąś wartość, 
ale ich celem jest przede wszystkim promocja 
AI w organizacji. Dlatego też nie mogą być zbyt 
skomplikowane technicznie i nie powinny zbyt 
długo trwać.

Te pierwsze, pilotażowe projekty to doskonała szko-
ła dla wewnętrznego zespołu AI – jego budowa to 
kolejny kluczowy krok. Zewnętrzni eksperci mogą 
przyspieszyć nieco pierwsze projekty, ale w dłuższej 
perspektywie bardziej efektywne jest utworzenie 
i działanie własnego centralnego zespołu, wspiera-
jącego projekty AI w skali całej organizacji. To oczy-
wiście nie jest łatwe zadanie. Na rynku trudno jest 
pozyskać wysokiej klasy specjalistów.

Dlatego właśnie trzecim krokiem jest szeroko zakro-
jona akcja edukacyjna skoncentrowana na AI. Ma 
być ona skierowana nie tylko do inżynierów, którzy 
potrzebują fachowej wiedzy. Musi trafić także do 
wyższej kadry menedżerskiej, która powinna zro-
zumieć, jakie korzyści może osiągnąć firma dzięki 
sztucznej inteligencji. Musi również dotrzeć do li-
derów odpowiedzialnych za poszczególne projekty, 
którym przyda się ogólna wiedza na temat algoryt-
mów AI oraz ich ograniczeń, a także powiązanych 
z nimi przepływów zadań i procesów.

Dopiero na tym etapie można zabrać się za budo-
wanie strategii AI. Wszystko, co zostało osiągnięte 
do tej pory, czyli zakończone sukcesem projekty 
pilotażowe, własny zespół, a także akcja edukacyj-
na, ułatwi sformułowanie strategii, która pozwoli 
tworzyć wartość biznesową i budować nie abs-
trakcyjną przewagę konkurencyjną, ale specyficz-
ną, odnoszącą się do konkretnej branży, w jakiej 
działa organizacja. Co ważne, strategia powinna być 
zbudowana w taki sposób, żeby mogła się rozwijać 
w nieograniczonym cyklu, opierając się na spływa-
jących informacjach.

Wreszcie – i to może być zaskakujące – Andre Ng 
rekomenduje rozwinięcie rozbudowanego programu 
wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji skierowanej 
do: inwestorów, administracji publicznej, klientów 
i użytkowników, aktualnych, a także potencjalnych 
pracowników. W związku z tym, że sztuczna inteli-
gencja ma ogromny potencjał transformacyjny, pro-
wadzone projekty mogą mieć bardzo duży wpływ 
na wszystkich interesariuszy. Poza tym wokół AI 
narosło wiele mitów – jedni spodziewają się po 
sztucznej inteligencji korzyści, jakich nie jest ona 
w stanie zapewnić, a inni niepotrzebnie się jej oba-
wiają. Dobry program komunikacji może wyjaśnić 
wszystkim, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji, czym jest, a czym nie jest AI, co prze-
łoży się na zmniejszenie obaw i ułatwi adaptację 
nowych rozwiązań w organizacji.

Pierwsze, pilotażowe projekty powinny wnosić jakąś 
wartość biznesową, ale ich celem jest przede wszystkim 
promocja AI w organizacji. Dlatego też nie mogą być zbyt 
skomplikowane technicznie i nie powinny zbyt długo trwać.

Firmy mogą z powodzeniem wykorzystać uczenie 
maszynowe do rozwiązywania problemów i przyspieszenia 
cyfrowej transformacji, posiadając zbiory danych 
umiarkowanych rozmiarów.
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ANDRZEJ BURZYŃSKI 

Chociaż scenariusze rozwoju sztucznej inteligencji 
przypominają historie znane z filmów science fiction, 
podkreślają niesamowitą moc obliczeniową i nieogra-
niczone możliwości zastosowania tej technologii, to 
w praktyce skuteczność aplikacji AI zaczyna się od 
surowych danych. Dane są zarówno najbardziej nie-
wykorzystanym zasobem biznesowym, jak i najbardziej 
podstawowym elementem, który sprawia, że   sztuczna 
inteligencja jest tak potężna.

Według Data Science Hierarchy of Needs Moniki Ro-
gati1 piramida pokazująca, co jest konieczne, aby do-
dać inteligencję do systemu produkcyjnego, bazuje na 
rosnącym stopniu zaawansowania w procesach prze-
twarzania danych. U jej podstaw leży potrzeba zebra-
nia odpowiednich danych, we właściwych formatach 
i w systemach oraz we właściwej ilości. Każde zasto-
sowanie sztucznej inteligencji i ML będzie tylko tak 
dobre, jak jakość zgromadzonych w tym celu danych.

Każdego dnia na świecie generowanych jest około 2,5 
biliona bajtów danych. Liczby te rosną od lat w tem-

WSZYSTKO 
ZACZYNA SIĘ  
OD DANYCH

Znane ze środowiska wielowymiarowych systemów 
klasy BI powiedzenie: „garbage in – garbage out”, 

w świecie sztucznej inteligencji nabiera nowego 
znaczenia. W obliczu rosnących zastosowań 

i towarzyszących im dylematów wyzwania związane 
z jakością danych stają się coraz ważniejsze. 

W rozwiązaniach opartych na uczeniu maszynowym 
modele i jakość danych są ze sobą nierozerwalnie 

powiązane poprzez wykorzystanie  
danych treningowych.

Ocena jakości danych

Profilowanie danych jako element stałego 
procesu dbania o jakość danych

Rola AI w zapewnieniu jakości danych

pie wykładniczym ze względu na hiperłączność wy-
wołaną cyfryzacją, internetem rzeczy (IoT), sieciami 
społecznościowymi i wirtualizacją usług. Powszechnie 
wykorzystywane ekosystemy klasy Big Data są zdolne 
do przechwytywania i przechowywania dużych wolu-
menów danych oraz zarządzania nimi. To prawdziwa 
żyła złota dla firm, które zdecydują się wydobyć war-
tość ze swoich danych w celu usprawnienia procesów, 
minimalizacji kosztów lub maksymalizacji zysków, aby 
ostatecznie zdobyć przewagę konkurencyjną. 

Coraz bardziej zaawansowane techniki analityczne 
oparte na sztucznej inteligencji pomagają jeszcze le-
piej zrozumieć procesy biznesowe. Tak ogromna ilość 
dostępnych informacji jest jednak dużym wyzwaniem. 
Prawie 80% wygenerowanych danych jest obarczonych 
błędami, a zatem mają one wątpliwą wartość dla podej-
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• problemów na poziomie systemu – awarie w nie-
których procesach,

• zmian w formatach danych wpływających na źró-
dłowe i/lub docelowe repozytoria danych.

Nowoczesny projekt AI intensywnie wykorzystujący 
dane zazwyczaj obejmuje: strumienie danych, zło-
żone procesy ETL, logikę przetwarzania końcowego 
oraz szereg komponentów analitycznych lub poznaw-
czych. Kluczowym produktem w takich scenariuszach 
jest wysokowydajny strumień przetwarzania danych, 
zasilający i utrzymujący co najmniej jedno repozyto-
rium danych. Definiuje to „środowisko danych”, które 
następnie umożliwia: implementację zaawansowanych 
modeli analitycznych, podejmowanie decyzji w czasie 
rzeczywistym, wydobywanie wiedzy i tworzenie apli-
kacji opartych na sztucznej inteligencji.

Niezbędne jest zatem zidentyfikowanie źródła danych 
i dla każdego z nich udokumentowanie kluczowych 
elementów, takich jak:
01  Rodzaj zawartych danych – na przykład: rekordy 

klientów, ruch internetowy, dokumenty użytkowni-
ka, aktywność z podłączonego urządzenia (w kon-
tekście IoT).

02  Rodzaj pamięci – czy jest to plik płaski, relacyjna 
baza danych, repozytorium dokumentów nieustruk-
turyzowanych albo strumień zdarzeń?

03  Ramy czasowe – jak długo gromadzimy dane?
04  Częstotliwość i rodzaje aktualizacji – czy dostępne 

są przyrosty, zdarzenia, aktualizacje, zagregowane 
dane? 

05  Źródło danych i zaangażowane systemy – czy dane 
pochodzą z innego systemu? Czy jest to ciągłe do-
starczanie zdarzeń, czy proces wsadowy pobierany 
z innego zintegrowanego systemu? Czy wymagane 
jest ręczne wprowadzanie czy walidacja danych?

06  Znane problemy i ograniczenia dotyczące danych 
– mogą przyspieszyć wstępną fazę badania danych, 
jeśli zostaną ujawnione na początku. 1
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mowania decyzji biznesowych. Zignorowanie tego fak-
tu niesie ze sobą ryzyko, ponieważ algorytmy zasilające 
systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą jedynie 
zakładać, że dane do analizy są poprawne i wiarygodne.

Jakość danych – kategorie i kryteria oceny
Jedna z wielu definicji jakości mówi o tym, że dane są 
ogólnie uważane za wysokiej jakości, jeśli „nadają się 
do zamierzonych zastosowań w operacjach, podejmo-
waniu decyzji i planowaniu” lub też, jeśli „prawidłowo 
reprezentują konstrukcję ze świata rzeczywistego, do 
której się odnoszą”.

Problemy z jakością danych są zazwyczaj wynikiem:
• słabej jakości implementacji oprogramowania, 

błędnej lub niewłaściwej obsługi określonych 
przypadków i parametrów brzegowych;

Sztuczna inteligencja jest na 
tyle skuteczna, na ile możemy 
zaufać danym, na których 
zbudowano i wytrenowano  
jej algorytmy.
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07  Modele danych wykorzystywane w konkretnym 
źródle danych - na przykład model ERP reprezen-
tujący klientów, struktura pliku płaskiego, obiekt, 
schemat gwiazdy.

08  Zaangażowane, zainteresowane strony – szczegól-
nie istotne ze względu na interpretację problemów 
i skrajnych przypadków, a także świadomość ogól-
nego stanu danych, bo to ludzie najlepiej rozumieją 
dane i powiązane z nimi procesy biznesowe.

Na tym etapie niezbędne jest wsparcie narzędziami 
analitycznymi, aby zapewnić nie tylko najwyższą ja-
kość przetwarzanych danych, ale także powtarzalność 
procesów ETL i bezpieczeństwo danych.

Znaczenie jakości danych
Problemy z jakością danych występują we wszystkich 
domenach działalności biznesowej: w przedsiębior-
stwach technologicznych i innych, w sektorze publicz-
nym, w inżynierii, w nauce, w medycynie. Każda z tych 
domen ma swoją specyfikę danych i własny zestaw 
kryteriów jakości danych.

Zgodnie z wynikami badania PwC przeprowadzonego 
w styczniu 2019 r., większość dużych firm zdaje sobie 
sprawę, że pomimo gromadzenia przez lata danych bizne-
sowych i danych klientów ma poważne trudności w korzy-
staniu z zaawansowanych technologii ze względu na niską 
jakość danych. Podczas gdy 76% firm dąży do intensyw-
nego wykorzystania swoich danych i wydobycia warto-
ści biznesowej, tylko 15% ma dostęp do odpowiedniego 
rodzaju danych, aby ten cel osiągnąć. Głównymi powo-
dami niespełnienia celów analityki danych przedstawio-
nymi przez uczestników ankiety PwC były: silosy danych, 
błędne lub niekompletne dane, problemy ze zgodnością 
danych w systemach, brak ekspertów ds. danych, a tak-
że obarczone dużym długiem technologicznym systemy. 
Inwestycje w rozwiązania AI zostaną więc zmarnowane, 
jeśli ekosystemy danych nie zostaną znacznie ulepszone. 

Wszystkie duże organizacje i większość średnich firm ko-
rzystają z wysoce zintegrowanych systemów planowania 
zasobów przedsiębiorstwa do prowadzenia swoich pro-
cesów biznesowych. Dane ERP są centralnym elementem 
takich aplikacji, napędzają i stymulują w nich automatyczny 
przepływ procesów biznesowych. Każdy ruch w tym prze-
pływie sumuje się z finansami firmy. Dlatego każda firma 
chciałaby mieć pewność, że jej dane ERP są wystarczająco 
dobre, aby wspierać spójny i prawidłowy przebieg proce-
sów biznesowych. Dojrzałe firmy rozumieją to doskonale 
i są gotowe poświęcić 50% czasu swoich analityków da-
nych na znajdowanie i korygowanie problemów z danymi.

Dbanie o jakość danych
Zadania związane z przygotowaniem danych do wyko-
rzystania w projektach AI zajmują ponad połowę czasu 

Zadania związane 
z przygotowaniem danych do 
wykorzystania w projektach AI 
zajmują ponad połowę czasu 
menedżerów danych i data 
scientistów. Zauważalne 
jest więc przechodzenie 
od statycznego podejścia 
opartego na regułach 
do dynamicznego, 
samodostosowującego 
się, opartego na uczeniu 
maszynowym.
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menedżerów danych i data scientistów. Zauważalne 
jest przejście w procesach jakości danych od statycz-
nego podejścia, opartego na regułach, do dynamicz-
nego, samodostosowującego się, opartego na uczeniu 
maszynowym.

Aby minimalizować problemy z jakością danych, należy 
się upewnić, że zarówno dane treningowe, jak i dane 
robocze mają wystarczająco wysoką jakość do wyko-
rzystania w zaawansowanych modelach AI i ML. Wiąże 
się to z wieloma czynnościami analitycznymi, takimi jak:
• analiza danych, w tym: charakterystyka, rozkład, 

źródło i znaczenie danych;
• przegląd wartości odstających, wyjątków i wszyst-

kiego, co wyróżnia się jako podejrzane w odnie-
sieniu do rozważanych warunków biznesowych;

• ekspertyza domeny przez ekspertów merytorycz-
nych w celu wyjaśnienia nieoczekiwanych wzor-
ców danych, aby nie utracić potencjalnie ważnych 
informacji i aby potencjalnie nieprawidłowe infor-
macje nie wpłynęły na wynik.

Dbanie o jakość danych to nie jednorazowy wysiłek, 
lecz stały proces. Zacznijmy jednak od profilowania da-
nych, określenia ich zawartości merytorycznej, bazując 
na statystycznych metodach analizy. Profilowanie da-
nych to sposób opisywania danych poprzez wykonanie 
podstawowej analizy statystycznej i podsumowania 
zawartości. 

Profilowanie danych zależy od typu danych bazowych 
i kontekstu biznesowego. W ogólnym scenariuszu na-
leży przede wszystkim:
01  Zidentyfikować kluczowe podmioty, takie jak: klient, 

użytkownik, produkt, związane z tym zdarzenia, np.: 
rejestracja, logowanie, zakup, ramy czasowe aktyw-
ności, geografia i inne kluczowe wymiary danych.

02  Wybrać typowe ramy czasowe do wykorzystania 
w analizie. W zależności od firmy mogą to być: 
dzień, tydzień, miesiąc itd., mając na uwadze per-
spektywę decyzyjną implementowanego modelu 
sztucznej inteligencji.

03  Dokonać analizy trendów wysokiego poziomu 
obejmujących zidentyfikowane podmioty i zda-
rzenia. Należy wygenerować szeregi czasowe 
dla głównych wydarzeń i kluczowych jednostek. 
Zidentyfikować trendy, sezonowość, szczyty i de-
presje, a następnie zinterpretować w kontekście 
konkretnej branży.

04  Dla każdej właściwości kluczowych encji wyko-
nać podsumowanie statystyczne, aby uchwycić 
kształt danych. W przypadku wartości liczbowych 
można rozpocząć od podstaw – min., średnia, 
maks., odchylenie standardowe, kwartyle, decyle 
– a następnie ewentualnie zwizualizować rozkład 
danych. Po wykonaniu tych czynności zbadać 

kształt dystrybucji i jego prawidłowość w odnie-
sieniu do firmy. 

05  Przejrzeć wartości odstające. Mając rozkład warto-
ści dla określonej cechy, np. wiek klienta, znaleźć 
„podejrzane” wartości w kontekście konkretnej firmy 
i branży. Podjąć próbę zinterpretowania „podejrza-
nych” wartości, a w razie konieczności skonsultować 
się z właścicielem danych, aby uzyskać porady do-
tyczące tych ustaleń.

06  Udokumentować wyniki. Utworzyć zwarty raport 
o przejrzystej strukturze, który będzie punktem 
odniesienia do danych. Należy dołączyć ustalenia 
z każdego źródła danych – z taką samą strukturą, 
odniesieniami czasowymi i metadanymi – aby za-
pewnić łatwiejszą interpretację.

07  Przejrzeć, zinterpretować, zweryfikować. Jest to 
faza, w której właściciel danych potrzebuje danych 
wejściowych, aby zapewnić ogólną interpretację 
danych i wyjaśnić przypadki skrajne, wartości od-
stające lub inne nieoczekiwane wzorce danych. 
Wynikiem tego procesu może być potwierdzenie 
stanu danych, wyjaśnienie znanych problemów 
i zarejestrowanie nowych. W tym miejscu należy 
omówić rozwiązania znanych problemów z danymi 
oraz udokumentować reguły walidacji i zadecydo-
wać, co robić dalej.

Ocena i poprawa danych zaczynają się od 
zrozumienia, że jakość danych jest wielowy-
miarowa. Nie można ulepszyć jednego z jej 
wymiarów i oczekiwać wspaniałych rezulta-
tów w zaawansowanych modelach AI. Należy 
zmierzyć i ulepszyć szereg wymiarów jakości 
danych, aby w pełni wykorzystać ich wartość 
informacyjną. A zacząć trzeba od zrozumie-
nia samych wymiarów, do których należą:
• dokładność danych: wyrównanie 

w świecie rzeczywistym lub dopaso-
wanie do weryfikowalnego źródła;

• ważność danych: zapewnienie, że dane 
są zgodne z określonymi wymaganiami 
biznesowymi;

• integralność danych: upewnienie się, że 
relacje między jednostkami i atrybutami 
są technicznie spójne;

• kompletność danych: pewność co do 
spełnienia wymagań dla różnych kate-
gorii danych w wielu systemach. 

Liczą się wszystkie 
wymiary
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W idealnym scenariuszu proces profilowania danych 
powinien być zautomatyzowany. Są narzędzia umożli-
wiające szybkie profilowanie danych poprzez podłącze-
nie źródła danych i przejście przez szybką konfigurację 
podobną do kreatora. Potrzebny jest też specjalnie po-
wołany zespół ds. jakości danych oraz wystarczający 
zestaw narzędzi do pracy na danych wykorzystywanych 
w programach uczenia maszynowego i AI. Od pozio-
mu wiedzy i doświadczenia ekspertów jakości danych 
zależy, czy profilowanie danych stanie się rutynową, 
powtarzalną działalnością w ramach projektów AI, czy 
też barierą skłaniającą do decyzji o rezygnacji z pro-
jektów AI. 

Sztuczna inteligencja  
też może zadbać o jakość danych
Wszystkie nowoczesne narzędzia i procesy utrzyma-
nia jakości danych są efektywnie oparte na regułach, 
co oznacza, że   w istocie działają na zasadzie oceny 
danych pod kątem pewnego zestawu predefiniowa-
nych warunków. Podejście to obowiązuje od czasu 
komputerów mainframe i jego główna zasada się nie 
zmieniła. Jest ku temu dobry powód: to podejście 
solidne i przewidywalne. Świat jednak od tego cza-
su znacznie się zmienił – korporacyjne bazy danych 

wzrosły tysiące razy zarówno pod względem objęto-
ści, jak i złożoności. Dziś już ta stara zasada zaczęła 
pokazywać swoje wady:
• W miarę jak dane stają się coraz bardziej zróż-

nicowane, liczba kombinacji i interakcji rośnie 
wykładniczo, co oznacza, że   liczba reguł wyma-
ganych do utrzymania tego samego poziomu ja-
kości danych również rośnie wykładniczo. Dla 
firm oznacza to proporcjonalny wzrost kosztów 
i wysiłków koniecznych do utrzymania jakości 
danych. 

• Każdy system oparty na regułach ma wewnętrzne 
ograniczenie: może radzić sobie tylko z problemami 
znanymi osobom, które go obsługują. Ponieważ 
ludzie uczą się na błędach, oznacza to również, że 
każdy znany im problem objawiał się wcześniej jako 
incydent związany z danymi i najprawdopodob-
niej spowodował straty. Ta wewnętrzna zależność 
sprawia, że   wszystkie procesy oparte na regułach 
są reaktywne i ściśle związane z zarządzaniem in-
cydentami.

• Wszystkie systemy oparte na regułach są sztywne. 
Dodaje to obciążenie związane z aktualizowaniem 
zestawów reguł, aby nadążyć za stale rozwijają-
cym się biznesem. Obejmuje również aktualizację 
dokumentacji, zmianę i testowanie nowych reguł, 
usuwanie starych i nieistotnych. W przypadku du-
żych i starszych firm, które mają długą historię 
zmian, jest to bardzo trudne.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat tempo zmian tylko 
wzrosło – coraz więcej firm migruje do nowoczesnej 
infrastruktury chmurowej i uzyskuje dostęp do moc-
niejszych baz danych. Dane, z których korzysta prze-
ciętna firma, eksplodowały pod względem wielkości 
i złożoności. W rezultacie funkcja jakości danych w każ-
dej dużej organizacji znajduje się pod ogromną presją, 
która z czasem będzie tylko rosła. 

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono szeroko zakrojo-
ne badania, aby znaleźć nowe sposoby poprawy jakości 
danych w typowych danych biznesowych, kwestionu-
jąc tym samym reaktywny model oparty na regułach. 

Ogólnie rzecz biorąc, więcej danych prowadzi do bardziej precyzyjnych modeli, a zatem i lepszych wy-
ników – o ile dane są prawdziwe i reprezentatywne. Praktyka dowodzi, że lepiej jest używać mniejszej 
ilości danych najwyższej jakości niż dużych ilości danych, ale o słabej lub nieokreślonej jakości. Czasami 
ilość wysokiej jakości danych jest niewystarczająca, aby zamodelować problem do rozwiązania i wytre-
nować model. Należy więc zapewnić rozwiązanie oparte na dogłębnej analizie i wysokiej jakości danych 
własnych lub oprzeć się na danych zewnętrznych (otwarte rejestry), a także pozyskiwanych komercyjnie, 
o ile rachunek ekonomiczny potwierdza ich skuteczność w procesie trenowania modelu biznesowego.

Co lepsze: jakość czy ilość danych?

Ocena i poprawa danych 
zaczynają się od zrozumienia, 
że jakość danych jest 
wielowymiarowa. Nie można 
ulepszyć jednego z wymiarów 
i oczekiwać wspaniałych 
rezultatów w zaawansowanych 
modelach AI.
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Okazało się, że nowe podejście do jakości danych jest 
możliwe i przynosi wiele nowych, interesujących ko-
rzyści. Oto one:
• Nie ma potrzeby utrzymywania reguł, a zatem nie 

ma problemu ze skalowaniem, ponieważ procesy 
biznesowe stają się bardziej złożone, a dane stają 
się bardziej zróżnicowane.

• Algorytm sztucznej inteligencji może wykryć nie-
znane jeszcze problemy z jakością danych, proble-
my, które są już obecne w danych, ale nie zostały 
jeszcze pokazane jako incydenty.

• Algorytm sztucznej inteligencji może sam się 
uczyć, co oznacza, że   nie trzeba go programować, 
aby zrozumieć swoje dane lub proces biznesowy. 
Nie trzeba mieć aktualnej dokumentacji opisującej 
istniejący stan, aby zacząć korzystać z narzędzia 
AI. Wszystko, co trzeba zrobić, to wprowadzić do 
niego rzeczywiste dane.

• Algorytm również dostosowuje się samoczynnie, 
co oznacza, że   będzie automatycznie nadążał za 
zmianami w procesach biznesowych i towarzyszą-
cych im danych.

• Ze względu na powyższe dwie właściwości może 
działać w trybie: wdróż i zapomnij.

• Może nie tylko znaleźć problemy, ale także zasu-
gerować rozwiązanie dla każdego znalezionego 
nieprawidłowego rekordu.

• Jest w stanie zastąpić większość reguł w dowol-
nym istniejącym systemie zapewniania jakości 
danych.

• Może stworzyć w pełni zautomatyzowany system 
zapewniania jakości danych o zamkniętej pętli, 
w którym problemy z danymi są korygowane, za-
nim użytkownik zidentyfikuje problem. Wszystko, 
co musi zrobić, to sprawdzić raporty pokazujące, 
ilu incydentom związanym z jakością danych za-
pobiegł algorytm.

Wygląda zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe? 
Oczywiście, są również wady. Podobnie jak każdy inny 
algorytm uczenia maszynowego nie zastąpi on metod, 
które działają dobrze bez potrzeby stosowania sztucz-
nej inteligencji, takich jak sprawdzanie poprawności 

adresów, prefiksów telefonów, adresów e-mail. Nie 
będzie działać dobrze, gdy dane są nieliczne lub gdy 
każdy rekord w zestawie jest unikalny i nie jest zgodny 
z żadnym wzorcem. 

Krytyczny, niemożliwy do rozwiązania problem tego 
podejścia sprawia jednak, że jest ono tak intrygują-
ce: nie jest oparte na regułach. Ponieważ aplikacje 
biznesowe od lat używają reguł biznesowych, spo-
sób myślenia oparty na regułach jest głęboko za-
korzeniony w kulturze biznesowej. Wprowadzenie 
algorytmów sztucznej inteligencji kwestionujących 
tę podstawową zasadę nie jest łatwe. Ale skompli-
kowane nie znaczy niemożliwe. Dzięki tak zachęcają-
cej liście korzyści i stopniowemu planowi wdrażania 
krok po kroku metody sztucznej inteligencji, takie 
jak wykrywanie i naprawianie błędów w danych, czy 
też goldenizacja rekordów w systemach klasy MDM, 
ostatecznie zmienią kulturę biznesową ze scepty-
cyzmu na ostrożny entuzjazm. Tak jak to się stało 
z platformami Big Data i infrastrukturą Cloud w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat.

Aby rozwiązać problem z jakością danych, należy upewnić 
się, że zarówno dane treningowe, jak i repozytorium 
danych roboczych mają wystarczająco wysoką jakość do 
wykorzystania w zaawansowanych modelach AI i ML.

Andrzej Burzyński, Data Governan-
ce Business Development Director 
w BI Insight; członek założyciel 
polskiego oddziału Data Manage-
ment Association (DAMA Poland 
Chapter); pasjonat danych bizneso-
wych, doświadczony CDO i DQM; 

elektronik, informatyk, ekonomista, od ponad 20 lat 
związany z sektorem bankowym; od wielu lat zain-
teresowany zagadnieniami efektywnego zarządzania 
danymi i jakością danych, kierował jednostkami Data 
Quality Management oraz Data Governance; w BI 
Insight odpowiedzialny za rozwój Data Governance, 
Data Quality Management, Master Data Management, 
zarządzania danymi nieustrukturyzowanymi z wyko-
rzystaniem AI i ML.
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PIOTR KANIEWSKI

Jesteśmy świadkami ekspansji rozwiązań IT opartych 
na sztucznej inteligencji (AI) o wręcz wykładniczym 
tempie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu 
wartość globalnego rynku usług i produktów związa-
nych ze sztuczną inteligencją wzrośnie do ok. 60 mld 
dol., podczas gdy jeszcze pięć lat temu jego wartość 
oceniano na ok 1,4 mld dol1. Wobec tego wydaje się  
oczywista potrzeba stworzenia otoczenia prawno-regu-
lacyjnego, które będzie stymulować rozwój AI, chroniąc 
zarazem uczestników obrotu. Na razie jednak prawo 
umiarkowanie wywiązuje się z tych dwóch ról. Wyni-
ki globalnego badania McKinsey Analytics2 wskazują 
zgodność z prawem i regulacjami jako drugie najistot-
niejsze ryzyko stanowiące przeszkodę w rozwoju AI (to 
zdanie aż 48% respondentów).

Trudno nie zgodzić się z przedstawioną oceną także 
z perspektywy Polski i, szerzej, Unii Europejskiej (UE). 
Jesteśmy zmuszeni opierać się na przepisach, które 
nie do końca pasują do specyfiki AI i z pewnością nie 
dostarczają narzędzi, jakie pozwoliłyby przeciwdziałać 
charakterystycznym dla AI ryzykom oraz zabezpie-

czyć potencjalne profity z tytułu wykorzystania tej 
technologii. Kluczowe obszary rodzące wątpliwości 
to: odpowiedzialność, prawa autorskie i same zasady 
wykorzystywania AI w usługach i produktach prze-
znaczonych dla klientów.

Odpowiedzialność
Od dłuższego czasu organy Unii Europejskiej planują 
uregulować odpowiedzialność cywilnoprawną za sto-
sowanie AI jednolicie dla wszystkich krajów członkow-
skich. 20 października 2020 r. Parlament Europejski 
wydał rezolucję z zaleceniami dla Komisji Europej-
skiej w sprawie odpowiedzialności za funkcjonowa-
nie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. 
Dokument ten przynosi dużo informacji o kształcie 
przyszłych regulacji (pomimo że to tylko wstępne 
założenia, które mogą jeszcze znacznie ewoluować). 
Jego częścią jest projekt rozporządzenia regulującego 
kwestię odpowiedzialności.

Parlament Europejski zamierza przede wszystkim 
dzielić systemy AI na te, które są „obarczone wysokim 
ryzykiem”, i na pozostałe. Pierwsze z nich, działając  
autonomicznie, potrafią wyrządzić losowo występujące 

W OCZEKIWANIU 
NA BEZPOŚREDNIE 

REGULACJE
Jesteśmy zmuszeni opierać się na przepisach, 

które nie do końca pasują do specyfiki sztucznej 
inteligencji i nie dostarczają narzędzi, jakie 

pozwoliłyby przeciwdziałać charakterystycznym dla 
AI ryzykom oraz zabezpieczać potencjalne profity 

z tytułu jej wykorzystania. W tej sytuacji ogromnego 
znaczenia nabierają umowy pomiędzy dostawcami AI 

a zamawiającymi oraz między zamawiającymi a ich 
klientami, w szczególności konsumentami.

Europejskie propozycje uregulowania 
odpowiedzialności cywilnoprawnej

Ograniczenia w stosowaniu  
prawa autorskiego

Transparentność i etyka by design 
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szkody w taki sposób, że wykracza to poza okoliczno-
ści, jakich można oczekiwać. Ocena powinna zależeć 
przede wszystkim od wzajemnego powiązania pomię-
dzy powagą ewentualnej szkody, prawdopodobień-
stwem jej wystąpienia, stopniem jej nieodwracalności, 
a także poziomem „samodzielności” danego rozwiąza-
nia AI. Operatorzy (korzystające podmioty) systemów 
sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka byliby za nie 
odpowiedzialni na zasadzie ryzyka, tzn. że w razie 
wyrządzenia szkody przez system mogliby zwolnić się 
z odpowiedzialności, wyłącznie powołując się na wy-
stąpienie siły wyższej albo działanie osoby trzeciej, na 
którą nie mieli wpływu. 

Co ciekawe (i co nie spotyka się z moim poparciem 
– PK), Parlament Europejski chciałby, żeby systemy 
wysokiego ryzyka i branże korzystające z nich były 
wskazywane przez Komisję Europejską w załączniku 
do rozporządzenia. Używanie rozwiązania figurującego 
na takiej liście wiązałoby się, oprócz odpowiedzialności 
na zasadzie ryzyka, z obowiązkiem posiadania ubezpie-
czenia OC od odpowiedzialności za AI.

Pozostałe systemy generowałyby odpowiedzialność na 
zasadzie winy. Oznacza to co do zasady, że ich opera-
torzy mogliby się zwolnić od odpowiedzialności, wy-
kazując, że przygotowali, uruchomili i używali AI z za-
chowaniem należytej staranności (czyli zrobili, „co w ich 
mocy”, żeby wszystko funkcjonowało bez zarzutów).

Trudno ocenić, kiedy regulacje europejskie dotyczą-
ce odpowiedzialności za sztuczną inteligencję wejdą 
w życie. Wydaje się, że jest to perspektywa nie krótsza 
niż pięciu lat. Na razie znajdują zastosowanie przepisy 
naszego Kodeksu cywilnego. Na ich podstawie należy 

sądzić, że na zasadzie ryzyka będą odpowiadać pod-
mioty korzystające z AI w pojazdach autonomicznych 
i maszynach przemysłowych. W pozostałym zakresie 
nie jest to już tak jasne. 

Warto zauważyć, że projektowane regulacje unijne nie 
dotykają niemal w ogóle odpowiedzialności kontrakto-
wej między dostawcą systemu a jego klientem. W tym 
zakresie kluczowa będzie treść umowy, która powinna 
definiować zakres i granice odpowiedzialności. Nie 
jest to trywialne zadanie, biorąc pod uwagę, że sys-
temy korzystające z uczenia maszynowego zmieniają 
się z czasem i trudno jest często określić, czy dany 
problem wynika z okoliczności zależnych od dostawcy 
czy zamawiającego. Mechanizmy sprzyjające takie-
mu rozstrzygnięciu powinien przewidywać właśnie 
kontrakt. Poza tym powinny zostać przyjęte środki 
techniczne i organizacyjne pozwalające rejestrować, 
na zasadzie czarnej skrzynki, „ścieżkę decyzyjną” AI 
– po to, aby w razie problemów móc egzekwować 
postanowienia umowy.

Prawo autorskie
Na razie nie pojawiają się, ani w Polsce, ani w UE, 
projekty uregulowań wykorzystania sztucznej in-
teligencji w zakresie praw własności intelektualnej 
(ostatnio impuls w tym kierunku pojawił się w Zjed-
noczonym Królestwie). A jest to kwestia paląca. 
W mojej ocenie, systemy korzystające z bardziej wy-
sublimowanego uczenia maszynowego mogą nie być 
w ogóle chronione prawem autorskim – podobnie jak 
i wyniki ich prac. Prawo autorskie zakłada bowiem, 
że przedmiotem jego ochrony (utworem) jest dobro 
niematerialne będące wynikiem indywidualnego, 
twórczego nakładu człowieka. 

W 2020 roku Parlament 
Europejski wydał rezolucję 

z zaleceniami dla Komisji 
Europejskiej w sprawie 

odpowiedzialności za 
funkcjonowanie rozwiązań 

bazujących na sztucznej 
inteligencji.
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Modele AI natomiast są pochodną algorytmów i da-
nych, na jakich są trenowane. Zatem często nie moż-
na im przypisać związku z konkretnymi ludźmi-ope-
ratorami. Tym bardziej takiego związku nie wykazują 
wyniki ich prac (decyzje, analizy, grafiki, opracowania 
etc.). Powoduje to ogromne ryzyko dla podmiotów 
korzystających z systemów AI, zarówno dla dostaw-
ców, jak i zamawiających. Po prostu w przypadku 
naruszeń zasad korzystania z systemów albo „kra-
dzieży” ich samych czy wyników ich prac może się 
okazać, że nie korzystać z roszczeń praw autorskich 
(które są bardzo korzystne). 

Powoduje to konieczność zawierania konkretnych 
wiązek zobowiązań w umowach, które, na ile to moż-
liwe, będą uzupełniać tak powstającą, krytyczną lukę. 
Z drugiej strony, postanowienia umów muszą być na 
tyle otwarte, aby nie generowały problemów w przy-
padku powstania w przyszłości specyficznych regulacji 
w zakresie praw własności intelektualnej do rozwiązań 
z dziedziny sztucznej inteligencji.

Pozostałe regulacje
Systemy AI podobnie jak wszystkie inne systemy 
informatyczne podlegają pewnym specyficznym re-
gulacjom sektorowym, wynikającym m.in. z prawa 
bankowego, ubezpieczeniowego czy dotyczącego 
branży medycznej i farmaceutycznej. W przyszło-
ści należy się spodziewać w ramach tych obszarów 
szczególnych przepisów w odniesieniu do sztucznej 
inteligencji. Można także oczekiwać pojawienia się 
nawet szerszych regulacji dotyczących samego trybu 
korzystania z AI, w szczególności tam, gdzie mogłaby 
ona mieć bezpośrednią styczność z konsumentami.

Wydaje się niemal pewne pojawienie się przepisów na-
kazujących zapewnienie transparentności decyzji syste-
mów bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji 

Prawo autorskie zakłada, 
że przedmiotem jego 
ochrony (utworem) jest 
dobro niematerialne 
będące wynikiem 
indywidualnego, twórczego 
nakładu człowieka. Modele 
AI są natomiast pochodną 
algorytmów i danych, 
na jakich są trenowane. 
Zatem często nie można 
im przypisać związku 
z konkretnymi ludźmi- 
-operatorami.

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z roz-
wiązań z zakresu sztucznej inteligencji musi 
być zgodne z unormowaniami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, w tym w szcze-
gólności RODO. W przyszłości (trudnej do 
przewidzenia z uwagi na problemy procesu 
legislacyjnego) musi być także zachowana 
zgodność z unormowaniami tzw. rozpo-
rządzenia e-privacy, które będzie dotyczyć 
szerokich kategorii danych (nie tylko oso-
bowych) i będzie szczególnie istotne dla 
producentów oraz użytkowników urządzeń, 
jakie komunikują się bezpośrednio z inny-
mi urządzeniami i systemami IT (IoT). Jest 
to zagadnienie zbyt obszerne na omówie-
nie w tym krótkim artykule. Konieczne jest 
jednak wskazanie, że przy planowaniu in-
westycji w AI należy uwzględniać zarówno 
obowiązujące już RODO, jak i planowane 
rozporządzenie e-privacy.

Ochrona prywatności 
priorytetem
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(np. w zakresie udzielania kredytów, likwidacji szkód, dia-
gnozowania chorób, przyznawania świadczeń socjalnych 
etc.), o czym była już mowa wyżej. Zarówno sama struk-
tura modelu AI, i konstrukcja procesów dotyczących jego 
obsługi powinny umożliwić dojście do przyczyn decyzji 
(co wielokrotnie nie jest proste) i dokonywanie ewentu-
alnych korekt. Już w tej chwili, projektując rozwiązania 
wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz umowy i poli-
tyki wewnętrzne dotyczące korzystania z tej technologii, 
powinno się przewidywać konieczność stosowania ade-
kwatnych środków kontroli i nadzoru nad nią.

Wydaje się także, że przepisy prawne będą zalecać 
jasne informowanie konsumentów, że ich dana spra-
wa (np. wniosek kredytowy) jest rozpatrywana przez 
system AI – i dopuszczenie możliwości odwołania się 
od decyzji takiego systemu, jeśli konsument nie będzie 
z niej zadowolony. 

Last but not least, co może w praktyce okazać się 
najbardziej dyskusyjne, tworzone regulacje prawne, 
zwłaszcza na poziomie unijnym, zmierzają w stronę za-
pewnienia zarówno w ramach samych systemów, jak 
i dotyczących ich umów oraz polityk wewnętrznych, 
aby były etyczne by design. Chodzi w istocie o to, aby 
sztuczna inteligencja nie wykazywała działań, które 
mogłyby być sprzeczne z powszechnie akceptowany-
mi praktykami rynkowymi (np. aby nie doprowadzała 
do powstawania umów cenowych) albo mogłyby dys-
kryminować podmioty ze względu na płeć, rasę czy 
pochodzenie. Nie jest to możliwe bez wcześniejszego 
przyjęcia środków umożliwiających nadzór nad AI i ko-
rygowanie jej działania.

Klauzule umowne
Regulacje dotyczące konkretnych aspektów korzy-
stania z AI są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. 
Tymczasem konieczne jest poruszanie się wśród 

przepisów, które często są niewystarczające lub 
niedostosowane do specyfiki sztucznej inteligencji. 
Po prostu rynkowo niemożliwe jest wstrzymywanie 
inwestycji w AI w oczekiwaniu na pojawienie się 
regulacji, które (być może) ukształtują ekosystem 
prawny tych systemów.

W tej sytuacji ogromnego znaczenia nabierają umowy 
pomiędzy dostawcami AI a zamawiającymi oraz między 
zamawiającymi a ich klientami, w szczególności konsu-
mentami. Nie mniejszą wagę będzie mieć dokumenta-
cja wewnętrzna (polityki, regulaminy etc.). Konieczne 
dla przedsiębiorców wykorzystujących AI jest także 
to, aby nabywane przez nich rozwiązania zapewniały 
przez samą swoją strukturę i logikę działania zgodność 
z prawem oraz etyką. 

Osiągnięcie tych trzech celów pozwoli możliwie naj-
lepiej zabezpieczyć czerpanie korzyści ze sztucznej 
inteligencji, ograniczyć płynące z jej funkcjonowania 
ryzyka oraz być gotowym na nadchodzące zmiany 
regulacyjne.

Projektowane regulacje unijne nie dotykają niemal w ogóle 
odpowiedzialności kontraktowej między dostawcą systemu a jego 
klientem. W tym zakresie kluczowa będzie treść kontraktu, który 
powinien definiować zakres i granice odpowiedzialności. Nie jest 
to trywialne zadanie, biorąc pod uwagę, że systemy korzystające 
z uczenia maszynowego zmieniają się z czasem.

Piotr Kaniewski, ekspert w obszarze 
transakcji technologicznych, adwo-
kat i starszy prawnik w Kancelarii 
Kochański & Partners. Specjalizuje 
się w projektowaniu i negocjowaniu 
umów IT, w szczególności realizowa-
nych z wykorzystaniem Agile i Dev- 

Ops. Doradza w zakresie budowania zwinnych modeli 
kontraktowych i zakupowych oraz implementowania 
w organizacjach rozwiązań IT opartych na chmurze ob-
liczeniowej (cloud computing), sztucznej inteligencji (AI) 
i automatyzacji procesów biznesowych (RPA).
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O R G A N I Z A TO R Z Y

8. edycja dużej, międzynarodowej konferencji 
dla profesjonalistów zajmujących się „dużymi 
danymi”, poświęcona aspektom wprowadzania, 
rozwoju i wykorzystywania rozwiązań Big Data.

Duża część prelegentów prelegentów przybędzie z zagranicy, zaś wszyscy to wybitni fachowcy  
– inżynierowie, architekci, deweloperzy. Podzielą się doświadczeniami zdobytymi przy wyjątkowo ciekawych 
projektach. W ostatniej edycji udział wzięli m.in. eksperci z takich, firm jak: Doctolib, Atlassian, Vertica, NoMagic, 
ING WBAA, SoftServe, Allegro, GetInData, 3Soft, Philip Morris International, Splunk, Cisco, Bolt, Cloudera, 
InnoGames GmbH, SAS Institute, Clarite Polska, OLX Group, Snowflake, Vertica, Ericsson India R&S, H&M.

Konferencja jest w możliwie dużym stopniu praktyczna i technologiczna. 
W „Big Data Technology Warsaw Summit” weźmie udział ponad 500 uczestników 
- profesjonalistów od dużych danych.

KONFERENCJI TOWARZYSZĄ WARSZTATY.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

K O N F E R E N C J A

23-24 LUTEGO, 2022

WIĘCEJ NA: 
www.bigdatatechwarsaw.eu
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Przyspiesz   
  swój biznes 

doświadczenie | profesjonalizm     
wysoka jakość 

 

(+48) 533-538-113 

 

https://ai-arc.co 

   Zbudujemy dla Twojej firmy 
• Wysokiej jakości aplikacje internetowe 

 

• Sztuczną inteligencję, która  
w zdecydowany sposób zwiększy 
Waszą przewagę konkurencyjną 

   Outsourcing usług IT 
Zrekrutujemy dla Ciebie najwyższej 
klasy specjalistów z zakresu 
programowania i budowy sztucznej 
inteligencji 

   Konsultacje i szkolenia 
• Skonsultujemy pomysł i przygotujemy 

część techniczną wniosku unijnego 
 

• Przeszkolimy Twój zespół w zakresie 
budowy sztucznej inteligencji 



Why is it worth attending AI@Enterprise Summit 2021? 

It’s time to reap the benefits of artificial 
intelligence applied in practice. 
Let’s make the change together!

USE PROMOTIONAL CODE: 

Catch discount! 

This is a meeting for practitioners. For all the goal-and practice-oriented people  
at organizations worldwide who want to become a part of the AI revolution in business. 
Data scientists, software developers, Machine Learning experts, DevOps engineers, 
and managers who wish to implement AI solutions into their companies.

9-10th June 2021 / Conference Online
11th June 2021 / Workshop Online

Meet and chat with over 40 AI experts 
from around the world - visionaries 
and experts who work with AI at the 
top companies!

Take part in roundtable discussions 
and experience exchanges

Choose the most interesting topics 
for you from 3 practical tracks that 
cover the most important and up-to-
date aspects of AI!

Develop your practical skills during the 
workshops - 4 technical and practical 
workshops are waiting for you!

READ MORE: www.aisummit.today

AI@E Raport

20%JOIN
AI@Enterprise 20

21


