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Jeden z najczęściej omawianych tematów ostatnich lat – sztuczna
inteligencja. Mówią o niej i piszą wszyscy – menedżerowie,
filozofowie i domowe gospodynie. 
 

PARADOKSALNIE, NIEZBYT TRAFNY
STAJE SIĘ DZIŚ DOWCIP: 
„NIEDŁUGO OTWORZĘ LODÓWKĘ,
A TAM TEŻ BĘDZIE SZTUCZNA
INTELIGENCJA”.
 
Bo właśnie tak będzie. Sztuczną inteligencję znajdziemy w lodówce,
w ekspresie do kawy i w lampie. Zresztą, w wielu miejscach AI już
jest i jeśli chwyciliście Państwo za tę akurat publikację, to z całą
pewnością doskonale zdajecie sobie z tego sprawę.  
 
Weekendówkę dla Liderów  postanowiłem wydawać dla tych, którzy 
w weekend niekoniecznie szukają gotowych rozwiązań na wszystko
i ciężkich materiałów do studiowania przez wiele godzin, ale jednak
mają ochotę przeznaczyć chwilę na coś wartościowego. 
 
Proponuję Państwu format stosunkowo nieobszerny, który nie ma
ambicji rozstrzygać wszystkich praktycznych kwestii, ale raczej
inspirować do osobistych poszukiwań. Weekendówkę można
zarówno czytać, jak i             .     Każdy numer, to inny temat
przewodni, póki co, jeszcze nie ogłaszany w trybie cotygodniowym,
choć kto wie, co będzie niedługo. Można też aktywnie włączać się w
tworzenie mojej Weekendówki, do czego serdecznie zachęcam 
 
 
 
 

Życzę udanej lektury i dobrego odbioru,
Robert Jesionek
 

Od redaktora

03 | OD REDAKTORA

Jeśli zechcecie Państwo być bliżej treści, które proponuję  –
pozostańmy w kontakcie, najłatwiej na portalu LinkedIn.

słuchać.

https://www.linkedin.com/in/rjesionek/
https://www.linkedin.com/in/rjesionek/
https://www.linkedin.com/in/rjesionek/
https://anchor.fm/robert-jesionek
https://anchor.fm/robert-jesionek
https://anchor.fm/robert-jesionek


Sztuczna inteligencja ma bardzo 
dobry PR, zwłaszcza wśród menedżerów.
Zresztą, ona rzeczywiście pomaga 
nam żyć. A jednak, na horyzoncie pojawia
się coraz więcej czerwonych lampek, 
które nas przestrzegają, by ten genialny
wynalazek wielkich umysłów nie wymknął
się nam spod kontroli.

Czerwone lampki 
na firmamencie sztucznej inteligencji
ROBERT JESIONEK, Digital&More
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We wrześniu 2019 r. ogłoszono, że w fabryce
Volkswagen Poznań do końca 2020 roku ma
zostać zlikwidowanych 750 miejsc pracy. 
Jens Ocksen, prezes Volkswagen Poznań
tłumaczy, że zmniejszenie liczby stanowisk 
pracy ma bezpośrednio związek z realizowanymi
inwestycjami i zwiększeniem stopnia
automatyzacji procesów produkcyjnych.
 
W jednej z sieci sklepów sportowych
(przynajmniej w Warszawie) nie widać już
kasjerek, czy kasjerów. Całe zakupy wrzucamy
do specjalnego koszyka, gdzie „same się liczą”.
Wystarczy tylko potwierdzić kwotę na ekranie 
i przyłożyć kartę płatniczą. To jest mega-
wygodne – powiedziałem sobie pod nosem, gdy
w ten zupełnie automatyczny i bezosobowy
sposób robiłem tam niedawno zakupy.  
 
Jak podał Tygodnik Powszechny (wydanie 
z 30 września 2019 r.), z powodu automatyzacji
rozwiązań w gospodarce, w ciągu dekady 
zniknie co trzecie miejsce pracy w Europie.
Gazeta powołuje się na badania Cecily Josten 
i Grace Lordan, badaczek  związanych z London
School of Economics. Zauważają one również, 
że częściowa automatyzacja dotknie niemal 
co drugą znaną nam dziś profesję. 
Które zawody znikną? Tygodnik Powszechny
opublikował tabelę, na podstawie której możemy
to przeanalizować dość dokładnie.
 
"Według World Economic Forum, do 2022 roku
dzięki nowym technologiom powstanie 133
miliony miejsc pracy, często związanych 
z nowymi zawodami. Część stanowisk zniknie,
ale ogólny bilans pozostanie dodatni” –
twierdzi Julia Zatorska z Deloitte. Wszyscy
analitycy mówią jednak, że dziś jeszcze 
nie potrafimy powiedzieć, jakie nowe zawody
powstaną. 
 

A zatem wiemy z badań cytowanych przez
Tygodnik Powszechny, że pełnej automatyzacji
ulegną m.in. takie zawody jak: budowlaniec,
taksówkarz, dziennikarz newsowy,
telemarketer, czy pomoc dentystyczna. 
Nie mamy natomiast większego pojęcia, 
co pojawi się nowego. Przeciętny Polak pyta: 
Co ze mną, co z moimi dziećmi, przecież 
nie każdy jest predysponowany do pracy 
z danymi, bo tego typu profesje będą się
zapewne mnożyły. 
 

Niepewność jest duża. 
W sensie globalnym ludzkość
zapewne sobie poradzi, 
nie raz w historii już dawała
temu wyraz. Ale jak poradzi
sobie Polska ze swoim 
– mówiąc eufemistycznie – 
słabo nastawionym na zmiany
systemem edukacji? 
 
Elon Musk uważał, że sztucznej inteligencji
powinniśmy się bać bardziej niż Korei
Północnej. Stephen Hawking powiedział, że
dzięki niej możemy doprowadzić 
do wyginięcia rodzaju ludzkiego. Analitycy
Gartnera wieszczą, że statystyczny
konsument w 2020 roku będzie miał więcej
interakcji z botami, niż ze
współmałżonkiem. Profesor Rafał Ohme
jeden z pionierów stosowanej neuronauki
wykazuje, że sztuczna inteligencja wraz
z urządzeniami na których funkcjonuje
stopniowo odbiera nam uważność,
umiejętność zdobywania informacji, uczenia
się, że po kolei otępia i wyłącza nam
poszczególne zmysły. Japończycy zamiast
seksu z kobietą niepokojąco często
wybierają seks z zaawansowanym
technologicznie manekinem.
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Słychać już o tym, że naukowcy, od lat
podejmujący próby zhakowania ludzkiego
systemu nerwowego i zainstalowania w nim
swojej elektroniki, są o krok od spektakularnego
sukcesu.
 
S u k c e s u?...
 
Obejrzałem niedawno krótki serial w HBO GO
pt. „Rok za rokiem”. Nie wchodząc broń Boże 
w jego streszczenia powiem tylko, że 
w doskonały i niestety dość przerażający
sposób pokazuje on niebezpieczeństwa
naszej współczesności i przyszłości najbliższych
lat, kładąc największy akcent na skutki
korzystania ze sztucznej inteligencji 
(m.in. obok polityki i kryzysu klimatycznego). 
 
Nie ma w tych kilku odcinkach nic z przesady,
nie ma epatowania negatywizmami, 
ani szukania na siłę tego złego, które by 
na dobre wyjść nie chciało. A jednak, gdy wielu
bohaterom serialu życie zaczyna się walić, 
gdy tracą domy, oszczędności i pracę,
najstarsza wśród tych ludzi pani, 
która najlepiej pamięta czasy XX wieku, 
mówi (cytuję z pamięci): „Teraz narzekacie? 
A gdzie byliście wtedy, gdy komputery
zaczęły zastępować kasjerki w sklepach?!”. 
 
Przypomniał mi się ten głośny wyrzut dosłownie
chwilę po tym, gdy zadowolony z komfortu
płacenia za zakupy w sklepie
 
 
 

sportowym bez udziału człowieka po drugiej
stronie lady, mówiłem sobie jakie to fajne 
i wygodne rozwiązanie.
 
Nie jestem kimś, kto ma zamiar psuć mimo
wszystko całkiem niezły wizerunek sztucznej
inteligencji. Przeciwnie, od niemal
dwudziestu lat, jako dziennikarz staram się
promować rozwój nowoczesnych
technologii. Wierzę, że AI może nam 
– ludzkości – pomóc, że już to się dzieje.
Że w sposób genialny funkcjonuje w dziedzinie
medycyny, że pomaga nam robić
większość rzeczy, które robimy z pomocą
telefonu komórkowego, że pomaga żyć
ludziom z niepełnosprawnościami, 
że w sposób absolutnie niedościgniony potrafi
analizować dane, wspiera analitykę 
i predykcję, że pomaga policji w wykrywaniu
zbrodniarzy, że skraca procesy produkcyjne… 
 
Tę wyliczankę dobrodziejstw AI można by
jeszcze długo ciągnąć. Chcę jednak
powiedzieć, że w czasach, gdy zmiany 
w naszym życiu powodowane wdrażaniem
sztucznej inteligencji są szybsze niż
kiedykolwiek wcześniej, gdy dotykają one
każdego człowieka na świecie, gdy
pozostawiają nas z ogromną ilością
niewiadomych, nie możemy nie zadawać sobie
pytań o sens wszystkich czerwonych lampek,
które zapalają nam się na drodze do wygodnej
nowoczesności. Być może moje porównanie
nie jest w 100% adekwatne, ale właśnie 
w imię wygody, a także obniżania kosztów, 
na masową skalę zastosowano już kiedyś
plastik…
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KONSEKWENCJE
SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI
WŁAŚNIE
NADCHODZĄ

Na wszystkie niepokoje związane z tym, 
że sztuczna inteligencja może się okazać zagrożeniem
dla naszych miejsc pracy, stanowisk i profesji, 
na ludzki lęk, że AI dramatycznie zmieni nasz świat, 
zacytuję Wojciecha Młynarskiego: 
"Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom,
bądźmy jak te stare wróble, które stracha się nie boją"  
– mówi Dariusz Duma, filozof w świecie biznesu.

Zdjęcie: Pixabay
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Wyzwania i niebezpieczeństwa związane 
ze sztuczną inteligencją – wszystko to jest prawdą,
tylko że popatrzmy, świat zmienia się od zawsze, 
70 lat temu iluś ludzi umierało na chorobę 
Hainego-Medina, a przy porodach śmiertelność 
była znacznie większa niż dzisiaj, elektryfikowano
wiele miejscowości w Polsce i zwalczano
analfabetyzm. To co mówi się dziś o wydłużeniu
średniej długości naszego życia, to się bierze 
z tego, że kiedyś było w nim znacznie więcej
przypadku. 70 lat temu na rolników napadali 
zbójcy i jadąc z Radzymina do Warszawy 
z serami i jajkami trzeba było się organizować 
w większe grupy, bo naprawdę można było stracić
życie. A przecież w pamięci mamy jeszcze
epidemie hiszpanki i innych tego typu zaraz.
Zmierzam do tego, że my słusznie boimy się zmian,
utraty wielu rzeczy, które mamy, do których
jesteśmy przyzwyczajeni i to dotyczy także
pracy, oszczędności, czy majątku. 
 
Natomiast zapominamy, że jeszcze
całkiem niedawno można było
naprawdę stracić wszystko 
i że życie było w dużo większym 
stopniu ruletką niż teraz. 
Myślę, że trzeba docenić niektóre
pewności, które są obok oczywistych
niepewności.
 
Odwieczna niezmienność zagrożeń
 
Przełomowe odkrycia zawsze rodziły niepewność 
i niepokój. Warto zdawać sobie sprawę z tego, 
że historia myśli ludzkiej pamięta rozważania
traktujące o tym, że jeśli powozów będzie tak
szybko przybywało, to „końska kupa” przykryje
świat. Później ludzie się bali, że z kolei samochody
spowodują ogromny tłok na drogach. A gdy już się
nam wydaje, że dalej nie można pójść i że się nie
da nic nowego wymyślić, to nagle pojawia się jakiś
przełomowy wynalazek i następuje coś, co w teorii
nauki nazywa się zmianą paradygmatu. 
 
 

Wszystko to oczywiście nie znaczy, że mam w sobie
totalny spokój w temacie sztucznej inteligencji, 
o której rozmawiamy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiem więcej, mam w sobie dodatkowy niepokój w
obszarze modyfikacji genetycznych. Bo to są dwie
istotne rzeczy, które mogą nam bardzo dużo
pozmieniać, a nawet może nam coś nie pójść i to na
poziomie cywilizacyjnym, doprowadzając wręcz do
śmierci naszej cywilizacji. Cywilizacje przecież
upadały… A zatem, jakiś niepokój mam, ale zaraz
za nim pojawia się pytanie, bardzo dla mnie ciekawe
pytanie filozoficzne: 
 

Na ile my mamy się martwić o świat 
po naszej śmierci? Co wtedy będzie? 
I od razu sobie odpowiadam: 
Jak to - co będzie? Będzie NIC 
i wszystko przestanie mieć znaczenie.
Moim zdaniem jest to czynnik, który
wśród tych niepokojów jednak
uspokaja.
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Znikające profesje
 
Mówi się, że znikną niektóre zawody, w których
wciąż dziś pracujemy. Ale zobaczmy, że na naszych
oczach sporo zawodów już przecież poznikało 
- no i co? Dla mnie najśmieszniejszym przykładem
jest encyklopedia. Pamiętamy przecież ludzi, którzy
chodzili i sprzedawali Encyklopedię Brytanicę,
mówiąc nam, że dom bez encyklopedii nie istnieje.
A dziś uśmiechamy się do tego, bo te księgi okazały
się po latach jakimś rodzajem mebli i nikomu 
do głowy nie przychodzi, by czynić z nich jakiś
poważny byt, co najwyżej zabytek. A jednocześnie,
nawet zachowując polską specyfikę, zobaczmy ile
miejsc pracy w ostatnich dziesięciu latach
wygenerowała gastronomia. 
 
Kiedyś w miasteczku średniej wielkości były trzy
restauracje blisko rynku 
i koniec, bo każdy gotował w domu. Aż tu nagle
dożyliśmy czasów, w których ludzie coraz częściej
chodzą do takich miejsc, powstają też lokalne
browary, wytwórnie niezliczonych napojów, soków,
diet pudełkowych itp. Ta sytuacja oczywiście
generuje sporo miejsc pracy dla ludzi, którzy to
wszystko nie tylko produkują, ale także wymyślają
kolejne nowe rodzaje soków jabłkowych, którzy
wymyślają markę, strategie itd. 
 

Co ciekawe dzisiaj olbrzymi procent
młodzieży ze szkół średnich marzy 
o karierze kucharza. Oczywiście za
tym idzie ofensywa medialna, 
kreująca kucharza na jakiś rodzaj
bohatera. Kiedyś kucharz kojarzył się 
z kimś, kto kroił ziemniaki i gotował
zupę. Dzisiaj mamy kcharzy 
kultowych. Dlaczego tak jest? 
 
 

Bo ludzie zaczęli żyć innymi rzeczami. 
To sprawia, że mamy pewien rodzaj równowagi
społecznej. Oczywiście pojawia się bardzo
ciekawe pytanie, mianowicie
 

co z menedżerami, co z liderami?
tutaj, prawdę mówiąc, też bym się 
nie niepokoił. Nawet jeżeli pewne
czynności związane 
z koordynowaniem wysiłku 
ludzi w jakimś stopniu się
zautomatyzują i przejmie je
sztuczna inteligencja, 
to dwie rzeczy będą narastały.
Pierwsza z nich, to
zagospodarowywanie ludzkich
emocji oraz generowanie energii 
i entuzjazmu do działania.
 
To moim zdaniem jest bardzo ważne, 
bo rosnąca samotność ludzi, czy bierność
wynikająca z obcowania ze smartfonem 
nie mogą trwać wiecznie. Widzę tu potężne
obszary pracy dla coachów, czy psychologów.
Nawet mimo mojego osobistego dystansu 
do zawodu coacha widzę, jak ludzie coraz
mniej potrafią chcieć, czuć, zatroszczyć się 
o to, by zdobyć to, czego chcą. Do tego
wszystkiego coraz częściej potrzebują protezy
w osobie KOGOŚ. Na poziomie ndywidualnym
to oczywiście może być psycholog, czy coach,
natomiast na poziomie RAZEM - czyli w firmie,
w zespole - będzie potrzebny szef. Oczywiście
on mniej będzie się zajmował organizowaniem
pracy, bo przecież software do zarządzania
projektami jest coraz bardziej inteligentny.
Natomiast, żeby ludziom chciało się chcieć,
rozmawiać - w tym będą pomocni liderzy. 
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To widać choćby w firmach IT, gdzie
indywidualnych geniuszy nam naprawdę 
nie brakuje. 
 

Ale tych, którzy potrafią
zorganizować geniuszy RAZEM
ciągle jest  za mało. Tych, którzy
potrafią porozmawiać z ludźmi,
zrozumieć o co im chodzi 
i przełożyć to na język strawny
dla maszyny - tych brakuje
ciągle. Dlatego dla liderów
widzę dużą i ważną rolę, myślę
też, że ich znaczenie będzie
rosło.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W tej chwili wszystkie one zaskakują swoją
dokładnością, uczą się w niesamowitym tempie,
są świetne. Ale czy za 20, albo 50 lat nie
dojdziemy do momentu, w którym tylko maszyna
będzie umiała tłumaczyć? Kto wtedy będzie uczył
maszynę? Kto w takiej sytuacji dostrzeże zmiany
języka? - czy wciąż maszyna? Przecież gdzieś 
w głębi musi być ktoś, kto zaprogramuje jej
mechanizm, algorytm.Jako filozof widzę to jako
rodzaj powtarzających się schematów w historii
ludzkości. Starożytni filozofowie greccy wprost
mówili o tym, że wszystko na świecie ma
przyczynę. A skoro tak, to cofnijmy się w ciągu
przyczyn do samego początku i zauważmy, 
że gdzieś tam musibyć ta przyczyna pierwsza, 
o której filozofowie mówią, że to jest bóg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To daje się przenieść na nasze dzisiejsze
rozważania osztucznej inteligencji. Można
powiedzieć, że jeśli jakaś maszyna coś umie
robić,to od czegoś lub od kogoś musiała się tego
nauczyć. Ta poprzednia również od czegoś lub od
kogoś musiała się nauczyć,ktoś ją musiał
zaprogramować. Pozostaje pytanie, kto będzie
pierwszym programistą, który nad tym wszystkim
jakoś panuje, uruchamiaten nieskończony ciąg
przyczyn? 

Wizje ludzi, czy wizje maszyn? 
 
No i w końcu kolejne pytanie - kto będzie
wymyślał wizje dla świata? Czy my
nauczymy sztuczną inteligencję robić to  
za nas? A nawet jeżeli tak, to kto będzie
uczył ją, kim będą ci nauczyciele? To jest
bardzo ciekawe np. w kontekście rynku
translatorów. 

Dariusz Duma, foto: R.Jesionek
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Fantastycznie, że sztuczna inteligencja umie
dzisiaj rozpoznawać raka skóry, tylko kto jej dał
pojęcia: "rak", "leczyć" „życie” „pragnienie
życia” itd. Tu zawsze będą potrzebni ludzie.
 
Czy komputery są etyczne?
 
W tym miejscu trzeba koniecznie podkreślić
kwestię norm prawnych i etycznych. 
Bo przecież wiadomo, że maszyna etyki 
nie ma choć może mieć rozumowania
wyglądające na etyczne. Dlatego uważam, 
że potrzeba refleksji na tym poziomie będzie
narastała. Ona zresztą już jest, co widać 
na przykładzie rozważań o autonomicznym
samochodzie. Ten samochód rozwinąłby się 
o wiele szybciej, tylko, że właśnie w grę
zaczynają wchodzić kwestie wyboru. 
My w sytuacjach podbramkowych, gdy 
jest np. gołoledź i wpadamy w poślizg,
reagujemy automatycznie, nie zastanawiamy
się czy uderzyć w staruszka, w dziecko, 
czy w drzewo, a jeśli w drzewo, to częścią 
od strony pasażera, czy od kierowcy. 
Człowiek takich wyborów nie dokonuje
świadomie, on zazwyczaj reaguje
impulsywnie, automatycznie. Pozostaje
więc pytanie:
 
kto będzie odpowiadał za błędy
samochodu autonomicznego, 
albo jeszcze lepiej - kto się odważy
do programu sztucznej inteligencji
włożyć zasadę decydującą o tym,
że jeśli auto będzie miało wybór
między uderzeniem w drzewo,
uszkodzeniem staruszki, czy
dwójki dzieci, to zadecyduje  wg
ustalonych wcześniej priorytetów?  
A zatem odpowiedzmy sobie na
pytanie, od kogo zaczynamy
wypadek - od staruszka...? 
 
 

A sztuczna inteligencja w momencie, w którym
już dotrze do faktu zbliżającej się kolizji będzie
musiała podjąć jakąś decyzję, nie zareaguje
jak człowiek, czyli impulsywnie. To co,
zamontujemy tam rzut kostką...? Moim
zdaniem ludzkość na te pytania będzie
musiała sobie odpowiedzieć. 
 
Podobnie jest z prawem
autorskim. Komu je przyznać -
automatycznemu translatorowi,
czy właścicielowi maszyny 
na której działa, a może temu,
kto stworzy to programowanie?
A może jeszcze komuś innemu -
właścicielowi dzieła
oryginalnego? Kto zatem będzie
właścicielem dzieła
przełożonego? Pytania się
mnożą.  Jeśli więc sztuczna
inteligencja za chwilę będzie
pisała wiersze, powieści 
i piosenki, to trzeba też postawić
pytanie - czyje to będzie dzieło?
Tych dramatów między sztuczną
inteligencją, prawem i etyką
będziemy doświadczali coraz
więcej.
 
Etyka ze sztuczną inteligencją mieszają się
również w znanych ostatnio historiach
związanych z nieuprawnionym wpływem 
na wyniki wyborów prezydenckich w USA.
Chociaż.... nie ściemniajmy, że tylko w USA....
To jest doprawdy urocze, że my się o tym
dowiadujemy po fakcie. Przecież można
być niemal pewnym, że tego typu rzeczy
dzieją się w większości krajów, w których
ludzie potrafią posługiwać się narzędziami
elektronicznymi.... 
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I jeszcze, zastanówmy się, czy to o czym
mówimy, że miało miejsce w USA w ogóle jest
manipulacją, czy też można by to nazwać
wyrafinową sztuką przekonywania? No bo
jeżeli ktoś zaczyna nas coraz lepiej rozumieć -
nawet jeśli jest maszyną - i dostraja argumenty
do naszej struktury myślenia i działania, 
to może jest tak, że dopóki ten ktoś nie wpływa
na nas farmakologicznie, albo szantażem, 
to on szanuje naszą wolność, może on nam
tylko podsuwa argumenty?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młode pokolenie w świecie wartości
 
Przechodząc do kwestii wartości, jako
odpowiedzi na te pokusy, a także jako czegoś,
co może się pojawić choćby w kontekście
współpracy zespołowej, czy poczucia
autonomii... Weźmy pod uwagę młode
pokolenia. One mają większe poczucie
autonomii niż my, nieco starsi. Nie tak łatwo 
ich nabrać, nie tak łatwo ich poruszyć. Młodzi
nie tak łatwo angażują się w byle co. A nawet
jeśli się angażują, to wycofanie z ich strony
może być bardzo szybkie, niemal
automatyczne. Dlaczego? Bo wychowywali się
w innym świecie, dostosowali się. To zresztą
może być dowód na inteligencję „ludzkiego
mięsa”. 

Może więc my po prostu zaczynamy rozmawiać 
o umiejętności życia w czasach, w których maszyny 
do kuszenia stały się dużo bardziej wyrafinowane? 
To by znaczyło, że należy sobie odpowiedzieć 
- oczywiście pod warunkiem, że chcemy mądrze żyć - 
jakimi kompetencjami należy się kierować, 
żeby nie dać się zwieść. 
"Nie dać się zwieść" - to jest kompetencja stara jak świat, 
tylko, że inaczej kuszono nas w średniowieczu, 
inaczej w dobie "Playboya", a inaczej kusi się 
w dobie sztucznej inteligencji.

Młodzi odrobili pewną lekcję. 
My tych rzeczy niesionych przez nową
rzeczywistość uczymysię trudniej, 
taki jest los wszystkich starszych. 
Jest taka przepiękna definicja ludzkiej
starości, którą bardzo lubię: Starość
zaczyna się wtedy, gdy przestajesz
krytykować starszych i zaczynasz
krytykować młodszych…

Doświadczenia młodych dają nam sporo
do myślenia. Chociażby bazowe
spostrzeżenie, że młodzi urodzili się 
w czasach, gdy internet już istniał i ten
fakt był dla nich oczywisty. To naprawdę
zmienia stosunek do świata i jego obraz.
Bo nagle okazuje się, że istnieje sieć
informacyjna, która daje ci wszystkie
zasoby i możesz z nich bez większych
ograniczeń korzystać. 
 
Kolejna rzecz zmieniająca nasz obraz
świata, to poczucie, że dzięki telefonowi
komórkowemu każdy znajomy jest
dostępny ilekroć tego chcesz. 
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To zmienia dużo jeśli chodzi o szacunek dla
innych ludzi, czy też o naturę spotykania się.
Dla nas oczywiste jest, że jeśli spotykamy się 
z kimś, to trzeba się przywitać i pożegnać. 
Ale jeśli ktoś ma ciągłą obecność kogoś 
na jakimś komunikatorze, to po co się witać, 
czy żegnać, przecież całe życie jest jednym
wielkim spotkaniem. Młodzi ludzie często
naprawdę się nie witają ani nie żegnają, 
tylko po prostu kontynuują rozmowę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowa struktura komunikacji
 
Kolejna rzecz, to oduczanie się rytmu "wstęp -
rozwinięcie - zakończenie". Nas w szkole
uczono, że większość komunikatów powinna
mieć właśnie taki schemat. Tymczasem SMS
takiego schematu nie ma. Spotkanie też 
nie musi go mieć. Film w zasadzie też nie.
Wszystko się skraca - artykuły w gazetach,
książki, wątki... Żeby książka była dzisiaj
ciekawa, trzeba warstwy jej tekstu przedzielać
przynajmniej pustą przestrzenią, albo 

Dariusz Duma, foto: R.Jesionek

rysunkiem, żeby całość stawała bardziej
strawna. Gazeta jako płachta tekstu to jest
obciach. Kino się temu opiera, wciąż mamy
dwugodzinne filmy, ale zobaczymy jak długo
jeszcze. Już są próby, by film był podzielony
na 3 lub 4 segmenty, bo warunki życia
sprawiają, że zdolność utrzymania uwagi na
jednym długim wątku staje się trudna. 
Mamy tyle bodźców, że gubimy umiejętność
czekania, co z kolei dużo zmienia 
w relacjach, dlatego też zmienia się natura
naszych związków.
 
 

Pojawia się złudzenie, że na wszystko jest
apka, czyli że na wszystko może być jakieś
proste rozwiązanie. Coraz częściej mamy
do czynienia z uieumiejętnością czekania,
cieszenia się. Spodziewamy się instrukcji,
które nam coś zagwarantują, obiecają. 
I gdzieś na końcu okazuje się, że
wprawdzie to my zmieniamy technologię,
ale ta technologia zmienia również nas.
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Dobro w służbie złego
 
Musimy też pamiętać, że im potężniejsze
narzędzie, tym większa pokusa jego
niewłaściwego wykorzystania. To daje również
dużo większą okazję dla manipulacyjnych liderów.
Im większy wynalazek, tym więcej jest koniecznej
odpowiedzialności w używaniu go, ale też tym
większa pokusa, by ktoś go wykorzystał
niedobrze. Wymyślamy dynamit, który można
użyć w kamieniołomach, albo w przemyśle
wojennym. Czy możemy mieć gwarancję, że nikt
nie użyje sztucznej inteligencji do złych celów?
Przeciwnie - możemy być pewni, że ktoś 
to zrobi.
 
W swojej pracy doradcy, konsultanta
biznesowego, a także w pracy na uczelniach, 
w programach dla menedżerów i liderów, które
buduję i prowadzę, kieruję się raczej
wartościami bardziej konserwatywnymi, bez
szczególnego dotykania obszarów sztucznej
inteligencji. Dlaczego? 
 

Wierzę, że - w znaczeniu
strukturalnym - wszystko już było.
Wiele razy w historii ludzkości były
przełomowe wynalazki, które
zmieniały bardzo dużo, a jednak
ludzka natura przetrwała 
nie zmieniając się aż tak bardzo. 
 
Uważam, że podglądanie  wzorców przeszłości
ma głęboki sens. Uczmy się od tych, którzy byli
przed nami, bo oni przecież też mieli
szokujące doświadczenia. Można by tu
wymieniać mnóstwo rzeczy: wspomniany
dynamit, elektryczność, fale radiowe, telewizję,
samolot, antybiotyki... Przecież w jakiś sposób
sobie z tym jako ludzkość poradziliśmy.

Człowiek i jego dobro
 
Ważne jest, by próbując zrozumieć świat 
i zastanawiając się nad przyszłością,
podglądać to, co wydarzyło się do tej pory.
Na poziomie intelektu i poznawczo należy
orientować się w tym co się dzieje, stawiać
hipotezy i patrzeć w przyszłość. Ale na
poziomie pewnych umiejętności
wewnętrznych, emocjonalnych, trzeba
analizować modele i schematy reagowania,
które ludzkość ma już wyćwiczone. 
 
 

Zresztą... Co do natury ludzkiej
jestem optymistą. 
Mamy w historii ludzkości 
i myśli ludzkiej ileś rzeczy, które
mogą nas uspokajać. Pierwsza 
z nich, to raczej dobro natury
ludzkiej, niż jej zło. 
 
 
Nie bez przyczyny filozofowie mówili, że
żyjemy w najlepszym z możliwych światów.
Wierzę w to, nawet jeśli filozofowie ci często
byli wyśmiewani. I pytam, razem z  G. W.
Leibniz’em: Jeżeli ten świat nie jest
najlepszy, bo przecież tyle w nim zła, 
to w takim razie - skąd w nim tyle dobra?
Gdybyśmy sobie powiedzieli, że człowiek 
to egoistyczna istota, która dąży tylko 
do zła, to w takim razie skąd się biorą ci,
którzy robią tyle rzeczy dobrych? Zło jest
krzykliwe, dobra często po prostu nie
widać... ale „ludzi dobrej woli jest więcej”
- jak śpiewa Czesław Niemen
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Wahadło dziejów
 
Druga rzecz o której chcę powiedzieć, jest
jeszcze bardziej filozoficzna.Mianowicie, tak się
jakoś historia układa, że często na poziomie
metafory mówimy o tzw. wahadle dziejów. 
Gdy się to wahadło dziejów wychyli w jedną
stronę, to natura ludzka sprawia, że zaraz
potemszukamy równowagi po drugiej stronie.
Mówi się - "świat post-prawdy", płynnej
ponowoczesności... Ale jednocześnie jest wiele
ruchów, które szukają prawdy aż do bólu.
Prawdy produktu, prawdy w ekologii, w relacji 
do zwierząt, do innych ludzi, do samego siebie.  
Nie bez powodu filozofowie mówią, że zawsze
jest teza, potem jest antyteza,ale ta antyteza jest
po to, by mogła powstać synteza na nowym
poziomie. Historia rozwija się przez dialektyczny
ruch tego wahadła, które przenosi nas na coraz
wyższe poziomy. I ja w to wierzę. Uważam, że
jeśli mamy wychowywać liderów, to właśnie
ludzi, którzy rozumiejąc przeszłość zdolni są
tworzyć wizje przyszłości i walczyć o nią, 
mając do tego zasoby i umiejętności. 
Skąd mieć te zasoby i umiejętności? Jak ich
nauczyć, skoro przed nami są rzeczy, których
jeszcze nigdy nie było? Zaproponuję: zajrzyjmy
w przeszłość, zobaczmy jak było, bo coś z tego
może nam się przydać w przyszłości.
 
 

Na koniec chcę powiedzieć, 
że lubię metaforę kleszcza, która
dużo wnosi w kontekst tych
naszych rozważań.  Otóż kleszcz 
z punktu widzenia zasobów jest
śmieszny, malutki, rozumku też
nie ma za dużo. Można
powiedzieć, że jest trochę jak 
my wobec przyszłości, która
momentami nas przeraża, 
a na pewno przerasta. 
Natomiast kleszcz
konsekwentnie robi dwie rzeczy:
umie czekać i jest przygotowany. 
I kiedy przychodzi właściwy
moment, on nie zastanawia się
co ma robić, bo on WIE.
Doczekał przygotowany...
 
To jest logika mądrego rozwoju,
myślenia, uczenia się i chyba
mądrego życia, prawda?...
 
 
 Dariusza Dumy wysłuchał i jego myśli
spisał Robert Jesionek

Dariusz Duma, jest filozofem i konsultantem biznesowym, właścicielem firmy Chiltern
Consultancy Polska, a także dyrektorem wykonawczym Family Business Network Poland.
Można go posłuchać w wielu debatach i na konferencjach, podczas których menedżerowie
(choć nie tylko) ciekawi są filozoficznego (pełnego głębszego namysłu) spojrzenia na
rzeczywistość. Systematycznie komentuje codzienność w Telewizji Polsat. Napisał książkę pt.
"Serce i portfel. Być sobą w pracy". Jest autorem programów MBA i Post-MBA na Francuskim
Instytucie Zarządzania.



PRAWO WOBEC
ROZWOJU AI

Powszechna obecność sztucznej inteligencji w różnych 
jej formach staje się faktem. Szacowane jest przy tym, 
że do końca 2021 r. przedsiębiorstwa wydadzą na badania
nad AI ponad 60 mld dolarów. Tak szybko rozwijająca się
technologia prowadzi do prawdziwej transformacji,
zarówno w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa, etyki, 
jak i w wymiarze prawnym.
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Pełna transformacja jest wciąż przed nami,
chociaż prowadzone już są pewne działania 
w tym obszarze. Przykładowo, zarówno 
w ramach Unii Europejskiej, jak i w Polsce,
podejmowane są liczne inicjatywy mające 
na celu stworzenie ram prawnych dla rozwoju
AI. Takie ramy w Polsce wyznacza Polityka
Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019 –
2027, obszerny dokument wydany przez
Ministerstwo Cyfryzacji i stanowiący rezultat
prac grup roboczych, przedstawiający ambitne
cele dotyczące budowy potencjału Polski 
w obszarze AI. Wciąż jednak rezultatem takich
inicjatyw są jedynie ogólne dokumenty, które 
w większości przypadków nie przekładają się
na konkretne zmiany prawne. Ani w prawie
polskim, ani w aktach europejskich, nie ma
bowiem definicji sztucznej inteligencji, 
a szczególne uregulowania, które jej  wprost
dotyczą, są wciąż rzadkością.
 
AI, uczenie maszynowe, deep learning…
 
Stworzenie jednolitej definicji AI jest przy tym
trudne, zwłaszcza wobec zróżnicowania
przejawów tej technologii. Obecnie pod tym
pojęciem najczęściej rozumie się uczenie
maszynowe, czyli algorytmy, które są „uczone”
czy „trenowane” do wykonywania określonych
zadań poprzez przedstawienie im zbiorów
danych. Szczególnym przejawem uczenia
maszynowego są jest deep learning, czyli
bardziej skomplikowane i złożone algorytmy,
inspirowane budową ludzkiego mózgu (sieci
neuronowe). Są one dedykowane bardziej
złożonym zadaniom i są przy tym bardziej
samodzielne – potrafią także uczyć się bez
wsparcia człowieka, który je programuje.
 
Przykładem wykorzystania uczenia
maszynowego są używane w medycynie
algorytmy rozpoznające anomalie na obrazach
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RTG czy algorytmy-malarze, które
zaczęły już robić karierę na aukcjach. 
W 2018 r. za niebagatelną kwotę
sięgającą prawie pół miliona dolarów
sprzedany został obraz stworzony przez
sztuczną inteligencję. Powyższe
przykłady jednak jasnowskazują, 
że obecnie AI jest jedynie narzędziem 
w rękach człowieka, a nieodrębnym,
autonomicznym bytem. Prace jednak 
w tym kierunku są prowadzone, 
a prognozy wskazują że tzw. „silne AI”
czy „Artificial General Intelligence”
odpowiadające inteligencji człowieka 
lub ją przewyższające, zostanie
osiągnięte do 2060 r. 
 
Wobec tak odległej perspektywy, można
spodziewać się że przepisy prawne 
w najbliższej przyszłości nie będą
odnosić się do kwestii osobowości
prawnej sztucznej inteligencji. Takiej
koncepcji sprzeciwia się zresztą Polska,
choć inne kraje jej nie wykluczają, lecz
jedynie w przypadku zaawansowanych,
samodzielnych algorytmów. 
 
Nowe podejście do przepisów
 
Powyższe nie oznacza bynajmniej,
że prawo w najbliższych latach nie
powinno w ogóle zająć się problemami
wynikającymi z wykorzystania sztucznej
inteligencji. Ta bowiem stawia wiele
wyzwań, dotyczących przede wszystkim
odpowiedzialności za jej użycie. 
Częściowo zresztą, niektóre akty
prawne regulują te zagadnienia, 
w sposób który ma chronić człowieka
przed działaniem AI. 
 
 
 
 

Xawery Konarski
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Za przykład może posłużyć RODO 
i regulacja dotycząca zautomatyzowanego
podejmowania decyzji. Przepisy w tym
zakresie powstały w odpowiedzi
napowszechne wykorzystanie systemów
scoringowych, opartych o dane osobowe
użytkowników, służących kalkulacji składek
ubezpieczeniowych lub oceniezdolności
kredytowej. RODO nakazuje zagwarantować,
że takie wykorzystaniealgorytmów nie zawsze
będzie wyłączną podstawą ostatecznej
decyzji – użytkownikma prawo, aby człowiek
zweryfikował decyzję podjętą przez AI.
 
Wdrożenie RODO do regulacji bankowych
zaowocowało także prawem do poznania
powodów, dla których odmówiono
przyznania kredytu czy pożyczki. Obecnie 
nie wystarczy, aby bank poinformował
wyłącznie o odmownej decyzji – musi
wskazać, co na nią wpłynęło. Przepisy
prawne zostały wdrożone w połowie br. 
i ich skutkiem jest zapewnienie, że
algorytmy scoringowe nie będą działać 
w oparciu o dyskryminujące reguły –
np. płeć czy wiek. 
 
Być może istnienie analogicznych regulacji 
za oceanem pozwoliłoby uniknąć skandalu, 
o którym ostatnio mogliśmy usłyszeć –
algorytm Goldman Sachs wykorzystywany 
dla Apple Card, miał dyskryminować 
ze względu na płeć przy przyznawaniu limitów
kredytowych (sprawa jest obecni wyjaśniana).
 
Niemniej jednak, w przeważającym zakresie,
przepisy powstały w czasach kiedy algorytmy
AI nie były szeroko wykorzystywane,
więc regulacje wprost nie odnoszą się
sztucznej inteligencji. Ich przegląd jest
wobec tego konieczny, tak aby uwzględnić
ryzyka wynikające z wykorzystania
nowych narzędzi. 

Ryzyka te nie mają wyłącznie wymiaru
biznesowego, ale często trzeba je
rozpatrywać nawet z perspektywy
przestępstw. 
 
Sztuczna inteligencja a aktualne przepisy
 
Dopóki jednak polski czy unijny prawodawca
nie dokona szczegółowo uaktualnienia
przepisów, konieczne jest poruszanie się 
w ramach obecnie funkcjonujących ram
prawnych, tam gdzie jest to oczywiście
możliwe. 
 
I tak, stosowanie algorytmów, które
dyskryminują aplikujących w procesie
rekrutacyjnym z uwagi na płeć czy kolor
skóry (rozpoznawane przez AI na podstawie
zdjęcia), może być potraktowane jako
nierówne traktowanie i dyskryminacja,
zakazana na gruncie kodeksu pracy. 
 
Z kolei użycie botów również może
prowadzić do powstania odpowiedzialności
 – jeśli użyte są celem przesyłania
spamu (odpowiedzialność na gruncie ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczna),
nieuczciwej reklamy czy oczerniania
konkurenta (ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji) albo
rozpowszechniania nieprawdziwych
informacji lub wulgarnych komentarzy
(odpowiedzialność za naruszenie dóbr
osobistych, a nawet odpowiedzialność
karna).
 
Wyzwania dla ustawodawcy
 
Powyższe przykłady jasno pokazują, 
że wykorzystanie sztucznej inteligencji 
jako narzędzia w nieuczciwym
celu może prowadzić do odpowiedzialności 
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tego, kto korzysta – użytkownika. Taka
odpowiedzialność może być zresztą przypisana
już na podstawie obowiązującychprzepisów. 
 
Są jednak przypadki, w których obecnie
funkcjonujące przepisy nie są jednoznaczne. 
Jak bowiem podejść do przypadku, kiedy 
to nie człowiek bezpośrednio stoi za
nieuczciwym działaniem, a jego „sprawcą” jest
sam algorytm – nie działający na wyraźne
polecenie człowieka? Czy mimo wszystko
odpowiedzialność należy przypisać twórcy
algorytmu? Idąc dalej - co w sytuacji, kiedy
autonomiczny samochód spowoduje wypadek 
– czy powinien odpowiadać jego użytkownik,
czy też producent? A może istnieje droga
pośrednia, jak obowiązkowe ubezpieczenia,
które obejmowałyby odpowiedzialność
algorytmu? 
 
Podobnie należy podejść do „twórczości”
autorskiej algorytmów, zwłaszcza w sytuacji
kiedy tworzą one unikalne dzieła, jedynie
inspirując się dostarczanymi im danymi –
utworami literackimi lub graficznymi. 

Na gruncie obecnych regulacji prawa
autorskiego uznaje się, że autorem danego
dzieła, a tym samym podmiotem któremu
przysługuje pełnia praw do niego – jest
człowiek.
 
Tym samym, za twórcę nie można
uznać algorytmu. Wobec tego pojawia 
się pytanie, czy za autora należy uznać
twórcę algorytmu (choć sam bezpośrednio
dzieła nie wytworzył), czy też należy uznać 
że utwór należy do domeny publicznej 
– a tym samym każdy może go
reprodukować i sprzedawać?
 
Powyższe problemy pozostają
obecnie aktualne i brak jest prostej odpowiedzi
na zadane pytania. Konieczność regulacji
prawnej pewnych zagadnień na nowo 
jest więc nieunikniona, a działania w tym
zakresie powinny zostać zintensyfikowane. 
Nie jest bowiem wykluczone, że szybki rozwój
sztucznej inteligencji dostarczy także kolejnych
wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się
ustawodawcy i praktycy prawa.
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ETYCZNE AI - 
CZY TO SIĘ OPŁACA ?

Etyka w AI to temat nowy i pojawiające się problemy do tej pory
spotykały się raczej z działaniem reaktywnym. Są oczywiście
pozytywne przykłady, ale wciąż jest ich niewiele. 
Firmy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie zawsze
potrafią sobie z nią poradzić. A wraz z rozwojem sztucznej
inteligencji i upowszechnianiem się wielu rozwiązań na niej
opartych, kwestie etyczne będą coraz bardziej kluczowe. 
Zarówno, jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, ale także stricte
biznesowe. Oto jak firmy mogą skorzystać na tworzeniu etycznej
sztucznej inteligencji.

Mirosław Bartecki
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Według badania Capgemini „Why addressing
ethical questions in AI will benefit organizations”
niemal 9 na 10 menedżerów jest świadoma
przypadków, w których sztuczna inteligencja
doprowadziła do problemów etycznych, a 77%
kadry kierowniczej nie ma pewności co do etyki 
i transparentności systemów AI w ich firmach.
Niemal połowa konsumentów uważa, że w ciągu
ostatnich dwóch lat doświadczyło przynajmniej
dwóch typów interakcji z AI, które skutkowały
problemami etycznymi. Tymczasem badanie
jasno wskazuje, że etyczne interakcje z AI budują
zaufanie i satysfakcję klientów i przekładają się
bezpośrednio na zysk organizacji.
 
 
 
 
 
 
 
Również pracownicy firm, które korzystają 
z rozwiązań wspieranych przez sztuczną
inteligencję wskazują na jej niewłaściwe użycie.
Co najmniej 40% pracowników natknęło się na
jakąś formę użycia sztucznej inteligencji, które
spowodowało problemy etyczne. 
44% pracowników zgłasza też obawy dotyczące
potencjalnie szkodliwego działania systemów
sztucznej inteligencji, a 42% pracowników
sprzeciwia się niewłaściwemu wykorzystaniu
danych osobowych i informacji  przez AI. 
76% konsumentów oczekuje od rządów 
oraz niezależnych organizacji opracowania
przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. 
 
Biznes potrzebuje etycznego AI
 
Firmy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, 
ale nie zawsze potrafią sobie z nią poradzić.
Ponad połowa kadry zarządzającej postrzega
transparentność i etykę systemów sztucznej
inteligencji za ważną kwestię. 
 
 

Organizacje podejmują również konkretne
działania, kiedy już pojawiają się problemy
związane z AI.64% opracowuje długofalową
strategię związaną z ichrozwiązywaniem 
i zapobieganiem, ponad połowa spowalnia
prace nad systemami i wprowadza ich mniej
zaawansowane wersje. Dwóch na pięciu
menedżerów przyznaje, że w ogóle porzuciło
projekty związane ze sztuczną inteligencją po
ujawnieniu kwestii etycznych. 
 
Etyka w AI to temat nowy i pojawiające 
się problemy do tej pory spotykały się raczej z
działaniem reaktywnym. Są oczywiście
pozytywne przykłady - firma GE Healthcare
zobowiązała się do zatrudniania
zdywersyfikowanego zespołu pracującego nad
sztuczną inteligencją, żeby zapobiec możliwej
dyskryminacji. Osiemdziesiąt procent grupy
zajmującej się data science rekrutuje się
spośród mniejszości, 44% osób przebywa
poza USA, a 26% to kobiety. Firma
wprowadziła również dojrzałe praktyki 
w zakresie analizy danych - muszą pochodzić
ze sprawdzonych źródeł i mieć jasno
zdefiniowane możliwości wykorzystania.
 
 
 
 
 
 
I postępują słusznie działając w ten sposób,
bowiem badanie jasno wskazuje, że etyczne
działania AI budują zaufanie i satysfakcję
klientów. Niemal dwie trzecie twierdzi, 
że zgodna z kodeksem etycznym
interakcja ze sztuczną inteligencją jest
powodem ich większego zaufania do
organizacji, a niemal tyle samo osób jest
skłonna podzielić się tym faktem 
z przyjaciółmi i rodziną oraz deklaruje 

Najwięcej odpowiedzi
dotyczących negatywnych
kontaktów z AI - aż 74% 
pojawiło się w Chinach, 
a wśród przebadanych krajów
europejskich prym wiedzie 
Francja - 49%

Etyczne AI jest również
praktykowane w mniejszych
firmach, które dopiero wchodzą
na rynek i postrzegają w tym
możliwość zyskania przewagi
Konkurencyjnej.
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większą lojalność wobec marki. 55% kupi więcej
produktów i podzieli się pozytywnym
doświadczeniem w social mediach. 
Organizacje, których systemy sztucznej
inteligencji konsumenci uważają za etyczne,
cieszą się 44-punktową przewagą Net Promoter
Score (NPS®) nad innymi firmami (NPS® jest
podstawową miarą dla programów zarządzania
doświadczeniamiklientów na całym świecie).  
 
Jak dyskryminuje AI? 
 
Gdzie AI najczęściej nie zdawało egzaminu z
etyki – czyli doprowadziło do rezultatów, które są
niewytłumaczalne, niesprawiedliwe,
nieprzejrzyste lub stronnicze wobec pewnej
grupy użytkowników? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
następnie zbieranie i przetwarzanie danych
osobowych pacjentów w algorytmach sztucznej
inteligencji bez ich zgody oraz niejednoznaczne
lub niejasne zalecenia z systemu opartego na
sztucznej inteligencji dotyczące diagnostyki,
opieki czy leczenia.
 
Wśród konkretnych przykładów również z innych
obszarów znalazło się korzystanie z opartego na
sztucznej inteligencji systemu, który nie jest 
w stanie wyjaśnić, na jakiej podstawie podjął
decyzję o odmowie udzielenia kredytu lub
wypłaty odszkodowania lub nie można go poddać
audytowi przy podejmowaniu decyzji;
wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekrutacji,
co skutkuje dyskryminacją kandydatów pod
kątem płci, pochodzenia etnicznego, wieku lub
innych czynników; czy dyskryminacyjna polityka
cenowa wynikająca z automatycznych decyzji AI.
 
 

Główną przyczyną tego typu problemów jest brak
odpowiedniej kontroli czy interpretacji ludzkiej.
Nie da się zagwarantować, że AI będzie etyczne,
jeśli nie podlega ludzkiej kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład? Analiza procesów biznesowych,
które przeprowadzamy w dwóch różnych
centrach Capgemini na świecie – w obu
przypadkach mamy 5 rzeczy do procesowania,
ale w pierwszym wykonano 22 telefony,
załatwiając wszystkie, a w drugim jeden
godzinny, ale załatwiając tylko dwie – za to
bardzo ważne sprawy. 
 
AI wyciągnie tu oczywisty wniosek 
o efektywności, bo jest jeszcze zbyt mało
zaawansowane, żeby przeanalizować
faktyczną wagę rozmów. Nie ma AI, które by
odwzorowało człowieka – to co nie jest
abstrakcyjne i jest pozbawione jakichkolwiek
ocen i uczuć, nie może być do końca etyczne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33% przyznało, że zagadnienia etyczne w ogóle
nie były rozpatrywane przy implementacji AI. 
31% nie miało zasobów w postaci specjalistów 
i technologii odpowiednich do rozwijania
etycznej sztucznej inteligencji, a 29% nie
zapewniło odpowiedniej dywersyfikacji pod kątem
rasy czy płci w zespole projektującym
rozwiązania z użyciem AI.
 
 

Wśród 10 najczęściej
wymienianych obszarów na
najwyższym miejscu znalazło się
nadmierne poleganie na decyzjach
kierowanych przez maszyny bez
ujawniania informacji na ten temat
w sektorze bankowym,

Samo w sobie AI nie ocenia
ludzi na podstawie kryteriów
dyskryminacyjnych, ale kieruje
się danymi statystycznymi,
które mogą być mylące.

Dlaczego firmy nie potrafią 
sobie z takimi problemami radzić?
34% kadry kierowniczej wskazało
presję rynku na implementację AI
celem szybkiego uzyskania
związanych z tym benefitów, bez
odpowiednio zaadresowanych
kwestii etycznych.
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Współdziałanie z etycznym zespołem jest
kluczowe dla wsparcia podejmowania
właściwych decyzji przez sztuczną inteligencję –
AI samo w sobie nie ocenia na podstawie
domysłów, uprzedzeń, bierze pod uwagę
tylko czyste fakty i działa zgodnie z zadanymi
regułami – problemem jest na przykład etyczne
zastosowanie tych wyników. To człowiek musi
być na końcu elementem kontrolnym. Trudno
oczekiwać, żeby AI miało współczucie. Trudno
wymagać od AI takich kompetencji, chociaż –
przewrotnie – logiczne i bazujące na faktach AI
często jest bardziej etyczne w ocenie niż ludzie
– tak może się dziać na przykład w przypadku
kobiet, które mają wyższe kompetencje niż
mężczyźni, ale często stają w obliczu
społecznych stereotypów, których AI nie zna.
Jest oczywiste, że w AI drzemie ogromny
potencjał oraz, że sztuczna inteligencja zmieni
relacje między konsumentami a organizacjami.
Ten związek będzie jednak tylko tak silny, jak
etyka, która za nim stoi.
 
 
 

Pierwsze kroki do etycznego AI
 
W jaki sposób organizacje mogą budować
etyczne systemy oparte na sztucznej
inteligencji? Capgemini zaleca trójstopniowe
podejście do budowania strategii etyki w AI,
która obejmuje wszystkich kluczowych
interesariuszy:
 
Wskazówki dla CXO, liderów biznesu i osób
posiadających kompetencje w zakresie
zaufania i etyki: powinni stworzyć silną
podstawę ze strategią i kodeksem postępowania
w zakresie etyki AI; opracować zasady
definiujące dopuszczalne praktyki dla
pracowników i aplikacji AI; tworzyć struktury
zarządzania etyką i zapewnić odpowiedzialność
za systemy sztucznej inteligencji; budować
różnorodne zespoły, aby zapewnić wrażliwość
AI na pełne spektrum problemów etycznych
 
Dla zespołów obsługujących klientów i
pracowników, takich jak HR,
marketing, komunikacja i obsługa klienta:
powinni upewnić się na temat etycznego
wykorzystania aplikacji AI; edukować 
i informować użytkowników na temat budowania
zaufania do systemów sztucznej inteligencji;
zapewnić użytkownikom większą kontrolę oraz
możliwość szukania pomocy; proaktywnie
komunikować w sprawach AI wewnętrznie 
i zewnętrznie, aby budować zaufanie
 
Dla zespołów budujących rozwiązania AI,
analityków danych oraz innych specjalistów
AI: powinni sprawić, aby systemy sztucznej
inteligencji były przejrzyste i zrozumiałe, aby
zyskać zaufanie użytkowników; praktykować
dobre zarządzanie danymi i ograniczyć
potencjalne błędy w danych, jak też
wykorzystywać narzędzia technologiczne 
do budowania etyki w sztucznej inteligencji.
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LUDZIE I ROBOTY – 
CZAS WSPÓŁPRACY I NADZIEI

Do obaw związanych ze skutkami wykorzystywania sztucznej
inteligencji, zwłaszcza w połączeniu z robotyką i automatyzacją,
trzeba podchodzić ze zrozumieniem. Jednak nie warto
im ulegać. Przeciwnie, nie można stracić z oczu tego, ile dobra
niosą dla świata te innowacje.

Barbara Mejssner
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Svetlana Sicular, dyrektor w firmie badawczej
Gartner, komentując badanie dotyczące AI
powiedziała, że 
 

emocje związane z narzędziami,
usługami i algorytmami sztucznej
inteligencji pomijają kluczową
kwestię, tę mianowicie, że celem
sztucznej inteligencji powinno
być umożliwienie ludziom bycia
lepszym, mądrzejszym 
i bardziej szczęśliwym, nie zaś
tworzenie świata maszyn. 
 
Oczywiście, zawsze może się znaleźć ktoś,
kto dobro zechce wykorzystać w złych celach.
Jednak jest to temat dotyczący raczej sytuacji
skrajnych, ciekawy dla specjalistów 
w dziedzinie psychopatologii, do których 
jak wiadomo się nie zaliczam. 
 
Przygotowywanie listy dobrodziejstw, które
niesie ze sobą sztuczna inteligencja 
nie ma tu większego sensu. Warto natomiast
podkreślić, że są obszary, które w sposób
szczególnie spektakularny czerpią z jej
bogactwa. Sztandarowym przykładem jest
zapewne medycyna, gdzie komputery stają
się powoli niedoścignione 
w zakresie diagnostyki. 
 
Watson – superkomputer IBM-a jest 
w stanie w ciągu kilku minut postawić
diagnozę w sytuacji bardzo skomplikowanej.
Tak było np. w Uniwersyteckim Instytucie
Nauk Medycznych w Tokio, gdzie Watson
zdiagnozował i to w sposób całkowicie
właściwy, sześćdziesięcioletnią kobietę,
analizując jej zmiany genetyczne w oparciu 
o miliony artykułów naukowych na temat
nowotworów. To naprawdę robi wrażenie!

Wrażenie na pewno nieco mniejsze robią 
na nas rzeczy, które korzystają ze sztucznej
inteligencji, ale do których zdążyliśmy już
przywyknąć, dotyczące np. naszych
smartfonów. To translatory, nawigacja,
aplikacje proponujące nam muzykę, 
czy filmy zgodne z naszym gustem, czy też
pomagające nam się komunikować głosowo 
z komputerem. Wiele z  tych funkcjonalności
pomaga nam wszystkim, ale nie do
przecenienia są zwłaszcza dla osób 
z niepełnosprawnościami, dla niewidomych 
i niesłyszących. 
 

Są obszary rynku, które
szczególnie stawiają na sztuczną
inteligencję, głównie w połączeniu
z automatyzacją. Są to branże:
bankowa, ubezpieczeniowa,
logistyczna, czy produkcyjna. 
 
Niedawno (w październiku 2019 r.) Deloitte
opublikował raport pt. „Inteligentna
automatyzacja”. Odnajduję tam sporo
racjonalnych argumentów za otwartością na
innowacje, o których tu mówimy. 
 
Już na początku autorzy tej publikacji
podkreślają: „Dzięki wsparciu robotów 
i skalowaniu ich pracy za pomocą inteligentnej
automatyzacji, możemy porzucić żmudne,
powtarzające się czynności rutynowe na rzecz
zadań twórczych, skoncentrować się na
przewidywaniu, analizie i opracowywaniu
strategii. Możemy tworzyć, współpracować,
wchodzić w interakcje częściej i z zwiększą
energią niż kiedyś”.
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Analitycy Deloitte podkreślają, że z badania
wynika iż organizacje, którym udało się
rozszerzyć zakres automatyzacji
charakteryzują się jasną wizją i stosują
podejście strategiczne, ukierunkowane na
pozyskiwanie wartości z automatyzacji. Takie
firmy traktują automatyzację, jako wyzwanie dla
całego przedsiębiorstwa, 
a w konsekwencji tworzą zaplecze i nowe
funkcje, których wprowadzenia wymagają
zautomatyzowane systemy. Znacznie częściej
łączą technologie automatyzacji z pracą ludzi,
a także zastanawiają się, w jaki sposób
inteligentna automatyzacja może pomóc
pracownikom, spotęgować ich możliwości
oraz poszerzyć zakres prac, jakie ludzie są w
stanie wykonywać.
 
„Nie mieliśmy racji co do robotów –
piszą menedżerowie z Deloitte -
Wydawało się nam, że roboty tylko
czyhają, aby odebrać ludziom
pracę, że rozwój sztucznej inteligencji
dodatkowo pogarsza sytuację. 
Ciągle wielu z nas zastanawia się, 
czy myślące maszyny wkrótce uznają
się za byty nadrzędne, a ludzi 
- za istoty zbędne. Nasz obraz robota,
ukształtowany poprzez kulturę
popularną, nie jest pozytywny.
Tymczasem wszystkie uprzedzenia
należy odłożyć na bok. Roboty,
zwłaszcza te myślące, powinniśmy
bez obaw i z otwartymi ramionami
przyjąć w nasze biznesowe szeregi 
i rozwijać zakres ich działań
dzięki inteligentnej automatyzacji.”

Dane, które naprawdę działają 
na wyobraźnię, a które wynikają 
z omawianego badania, to te,
pokazujące, że kadra zarządcza
oczekuje, iż w ciągu najbliższych
trzech lat inteligentna automatyzacja
zwiększy wydajność personelu 
o 27%. Taką pracę - ale pracę ludzką
- mogłoby wykonać 2,4 miliona
pełnoetatowych pracowników 
523 firm. To pozwala stosunkowo
łatwo zrozumieć ogrom oczekiwanej
zmiany, jaką może nieść AI łącząca
siły z inteligentną automatyzacją.
 
Chciałabym w tym miejscu przytoczyć duży
fragment informacji od Deloitte, omawiającej
wspomniane badanie. Fragment ten wskazuje
na sześć kluczowych czynników sukcesu
inteligentnej automatyzacji w firmach, które 
z niej korzystają. Oto one:
 
1. Strategia inteligentnej automatyzacji dla
całej firmy. Zazwyczaj firmy, które mają
strategię obejmującą całe przedsiębiorstwo,
uzyskują wyższe zwroty w postaci dodatkowej
siły roboczej, redukcji kosztów i wzrostu
przychodów. Redukują one koszty średnio 
o 24 procent i zwiększają przychody o 8
procent, podczas gdy organizacje bez strategii
obejmującej całe przedsiębiorstwo
zmniejszają koszty o 14 procent i zwiększają
przychody średnio o trzy procent.
 
2. Połączenie zautomatyzowanej
robotyzacji procesów ze sztuczną
inteligencją. To podejście wydaje się być
najsilniejszym czynnikiem pomagającym
organizacjom zwiększyć przychody. 
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Organizacje łączące RPA z AI wskazują
wzrost przychodówśrednio o dziewięć
procent. Firmy, które zatrzymują się na
samej zrobotyzowanejautomatyzacji
procesów, zwiększają przychody średnio
tylko o trzy procent.Prawie połowa (45
procent) organizacji skaluje automatyzację
przez połączenieRPA i AI, 20 procent
organizacji jest w fazie pilotażowej takich
działań, a 36procent badanych zatrzymało
się na RPA.
 
3. Technologia, infrastruktura 
i bezpieczeństwo cybernetyczne. 
Organizacje posiadające dobrze rozwiniętą
funkcję wsparcia IT, z wymaganą
technologią, infrastrukturą 
i cyberbezpieczeństwem, są bardziej
skuteczne w zmniejszaniu swoich kosztów.
Średnio odnotowują one obniżenie kosztów
o 21 procent w porównaniu do 13 procent
wśród organizacji, które nie mają takich
funkcji. 
 
4. Dojrzałe definicje, standardy 
i procesy. Dojrzałe definicje procesów,
standardy i uporządkowane procesy
prowadzą do większego wzrostu
wydajności pracowników biurowych.
Organizacje, które je wprowadziły,
osiągają średni wzrost liczby pracowników
zaplecza biurowego o 19 procent 
w porównaniu do 12 procent wśród
organizacji, które tego nie robią.
 
5. Jasne zdefiniowanie tego, co jest
wartością inteligentnej automatyzacji.
Jasne zrozumienie, w jaki sposób
wykorzystać wartość z inteligentnej
automatyzacji prowadzi do dużo większej
redukcji kosztów. Menedżerowie z takich
firm wskazują, że ich organizacje obniżają
koszty średnio o 21 procent, a ci, którzy
nie mają jasno zdefiniowanych wartości,
obniżają koszty o 15 procent.

6. Radykalne uproszczenie wynikające 
z potrzeby redukcji kosztów. Organizacje
skalujące częściej zgadzają się, że głównym
celem ich strategii jest radykalne uproszczenie,
wynikające z potrzeby redukcji kosztów. 
Robi to około 73 procent, a tylko 61 procent
organizacji pilotujących uważa podobnie.
 
Na koniec jeszcze kilka ciekawych faktów 
z badania "AI at Work", które przeprowadziły
firmy Oracle oraz Future Workplace.
 
Wyniki badania dowodzą, że sztuczna
inteligencja jest z dużym
entuzjazmem wdrażana w środowisku
pracy nowoczesnych firm. 
W zeszłym roku z takich rozwiązań
korzystała 1/3 przepytanych firm, 
zaś w roku obecnym mamy już 
do czynienia z ponad 50 procentami! 
 
Do możliwości współpracy z AI najbardziej
entuzjastycznie podchodzą pracownicy 
w Indiach (60%) oraz w Chinach (56%). Nieco
słabiej jest w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich (44 %), czy Singapurze (41 %).
Kolejne kraje, które mniej chętnie deklarują
swoją chęć współpracy z AI to Brazylia (32 %).
Australia i Nowa Zelandia (26 %), ale także
Japonia (25 %), USA (22 %) i Wielka
Brytaniia (20 %). Na końcu zestawienia znaleźli
się Francuzi z marnymi 8 procentami
entuzjazmu wobec współpracy z robotem.
 
Dość ciekawe jest to, że 64 % ankietowanych
ma większe zaufanie do sztucznej inteligencji,
niż do swoich przełożonych. Warto też
podkreślić, że mężczyźni mają do AI większe
zaufanie niż kobiety  (56 % do 44 %). Jeśli zaś
chodzi o podejście pokoleniowe, to pokolenie Z
i millenialsi cechuje nieco większy lęk,
niż ich starszych kolegów Baby Boomersów
oraz pokolenia X.
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http://www.oracle.com/us/products/applications/oracle-ai-at-work-report-5037501.pdf
http://www.oracle.com/us/products/applications/oracle-ai-at-work-report-5037501.pdf


Co ciekawe, Polacy nie czują się zagrożeni
ze strony sztucznej inteligencji, zwłaszcza
zaś tym, że automatyzacja odbierze im
pracę. Jak wynika z badania
przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną i
outsourcingową Devire – tylko 8%
respondentów obawia się, że w ciągu 5 lat
automatyzacja może pozbawić ich pracy.
Jednak większość pracowników, czyli 82%
czuje się bezpiecznie. Michał Młynarczyk,
Dyrektor Zarządzający Devire uspokaja, 
że na razie poziom automatyzacji procesów
w Polsce nie jest jeszcze tak duży. Mówi on: 

"Wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć
oczywiście niższe koszty pracy. Z drugiej
strony, coraz częściej widzimy jak zmienia
się rynek pracy, szczególnie w przypadku
tzw. niebieskich kołnierzyków. Wystarczy
spojrzeć np. na stanowisko kasjera, które
zastępowane jest samoobsługowym
urządzaniem. Nie demonizowałbym jednak
tego zjawiska – podkreśla Michał
Młynarczyk. Wszystko wskazuje na to, 
że najbliższe lata to czas współpracy
maszyn i ludzi w miejscu pracy.
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AI - PRZEGLĄD PRASY

Poza treściami, do których załaczono linki 
w opublikowanych artykułach, polecam także kilka
materiałów, które przedstawiam poniżej (red.):

Badanie Klubu CIO. CIO Insight: robotyzacja procesów biznesowych.

Dookoła świata z robotem. Nowa wyprawa Marka Kamińskiego

Nowe stanowiska, nowe kompetencje - jak AI wpłynie na rynek pracy

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną
społeczeństwem 5.0?

Rozwój sztucznej inteligencji przyśpiesza (Raport)

Polacy nie boją się robotów

Polacy obawiają się, że automatyzacja odbierze im pracę

AI – suma wszystkich lęków

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w opiniach polskich CIO
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https://www.cxo.pl/news/Badanie-Klubu-CIO-CIO-Insight-robotyzacja-procesow-biznesowych,412504.html
http://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,24628692,dookola-swiata-z-robotem-nowa-wyprawa-marka-kaminskiego.html?disableRedirects=true
https://capgeminipolska.prowly.com/77461-nowe-stanowiska-nowe-kompetencje-jak-ai-wplynie-na-rynek-pracy
https://www.digitalpoland.org/publikacje
https://mitsmr.pl/trendy/sztuczna-inteligencja/rozwoj-sztucznej-inteligencji-przyspiesza-raport/
https://digitalandmore.pl/polacy-nie-boja-sie-robotow/
https://digitalandmore.pl/raport-top-cdr-polacy-obawiaja-sie-ze-automatyzacja-odbierze-im-prace/
https://www.cxo.pl/news/AI-suma-wszystkich-lekow,412926.html
https://digitalandmore.pl/uczenie-maszynowe-i-sztuczna-inteligencja-w-opiniach-polskich-cio/


Cieszę się, że  jesteś już 
na ostatniej stronie Weekendówki! 

Pamiętaj, że wszystkie te treści
możesz również odsłuchać 
w formie podcastu, który 
nieco różni się od wersji 

przeznaczonej do czytania. 
Jest tam także jedna niespodzianka

muzyczna, którą szczególnie
polecam! 
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https://open.spotify.com/episode/1Zs5mLNNl1P8Wj079wKS7X?si=Vi6gdBrgRpWkpArKDnT1hg
https://anchor.fm/robert-jesionek

