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Wartość rynku SI 

• 2017 – ok. 16 mld $ 

• 2019 – ok. 39 mld $ 

• Przyjmuje się, że do roku 2025 wartość tego 
rynku wyniesie ok. 190 mld $ 

• Średnioroczne tempo wzrostu 30-40% 

 

 



Sztuczna 
Inteligencja w 
biznesie 



Symboliczna a 
subsymboliczna SI 
• Symboliczna SI: przeprowadza rozumowania korzystając z reguł 

inferencyjnych stosowanych w odniesieniu do bazy wiedzy 

• Pojęcie reprezentacji wiedzy 

 

• Paradygmat: systemy ekspertowe oparte o logikę 

 

• Subsymboliczna SI: generuje wyniki działając w celu 
optymalizacji wartości zadanej funkcji, przyjmując na wejściu 
zbiory liczb charakteryzujących dane 

• Ilościowo wyrażone cechy zbiorów danych 

 

• Paradygmat: sztuczne sieci neuronowe 

 

 



GOFAI 

• Wiedza w danej dziedzinie reprezentowana przez (podważalne) 
reguły 

• Reprezentacja wiedzy zrozumiała dla człowieka 

• Założenie: stworzenie systemu wyposażonego w inteligencję ogólną 
metodą top-down – od najbardziej ogólnych pojęć i pryncypiów 

• Rozumowania forward-chaining i backward-chaining 

• Ograniczone możliwości uczenia się, skalowalności 

• W zasadzie pełna transparencja rozumowania (moduły 
wyjaśniające) 

• Wysoka niezawodność  

 

 



Black-box AI 

• Odpowiednio przygotowane (adnotowane) albo w niektórych wypadkach surowe dane 

• Wyrażone jako ciągi liczb 

• Założenie – stworzenie systemu realizującego pewne dobrze zdefiniowane zadanie 

• Optymalizacja wartości obliczanej funkcji zgodnie z postawionym zadaniem 

• Systemy opracowywane z uwagi na ich możliwość uczenia się oraz potencjalną skalowalność 

• W zasadzie brak transparencji/wyjaśnialności procesów nie tylko dla użytkowników, ale w wielu przypadkach również dla 
twórców 

• Zawodność ale błędy mierzalne (precision, recall, F-measure, inne) 

• Bias w zbiorach danych 

 

 



Modele maszynowego 
uczenia się 

• Domingos (2015) 

 

• Symbolizm 

• Koneksjonizm 

• Ewolucjonizm 

• Bayesianizm 

• Analogizm 

 



Zastosowania 

• Klasyfikacja i przewidywanie 
(przykłady) 

 

• Sektor finansowy 

• Marketing i reklama 

• Polityka i wybory 

• Prowadzenie badań 
naukowych 

• Transport 

• Militaria 

 



Problemy związane z 
technologią SI 

Ochrona prywatności i dóbr osobistych 

Podejmowanie decyzji dotyczące praw i wolności 

Techniki wpływu i manipulacji 

Bias zawarty w zbiorach danych – decyzje dyskryminacyjne 

Autonomia i nieprzewidywalność działania systemów 

Ograniczona objaśnialność 



Problem objaśnialności 
(explainability) 

• Objaśnialna (wyjaśnialna) SI to taka SI której zasady 
działania są zrozumiałe dla właściwego audytorium 

 

• Zrozumiałość 

• Interpretowalność 

• Transparencja algorytmiczna 

• Symulowalność 

 

• Objaśnialność jako wynik ważenia pomiędzy 
adekwatnością opisu a zrozumiałością dla człowieka 

 

• Objaśnialna SI to SI „godna zaufania” 



Uwzględnianie problemów prawnych 
i etycznych na poszczególnych 
etapach tworzenia technologii 

Privacy by default oraz privacy by design 

Ochrona bezpieczeństwa 

Zasada rozliczalności 

Antycypowane zasady alokacji odpowiedzialności 
prawnej 



Wybrane 
dokumenty 
Unii 
Europejskiej 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO 

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskigo, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
społecznego i Komitetu Regionów Sztuczna Inteligencja 
dla Europy (25 kwietnia 2018 r.) 

• Wytyczne w zakresie etyki dotyczącej godnej zaufania 
Sztucznej Inteligencji (kwiecień 2019) 

• European Parliament resolution of 20 October 2020 with 
recommendations to the Commission on a civil liability 
regime for artificial intelligence (2020/2014(INL))  -20 
października 2020 

 



Wybrane założenia 
odpowiedzialności 
cywilnej SI (1) 

• Rozróżnienie operacji wysokiego ryzyka (high 
risk) oraz innych operacji 

• Wysokie ryzyko: możność wyrządzenia 
szkody przez autonomiczny system SI w 
sposób dowolny (random) lub w sposób, 
który przekracza „rozsądne oczekiwania” 

• Czynniki: 
• Powaga grożącej szkody 

• Zakres autonomii podejmowania decyzji przez 
system 

• Prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody 

• Sposób działania systemu oraz jego kontekst  



Wybrane założenia 
odpowiedzialności 
cywilnej SI (2) 

• Odpowiedzialność za działanie systemów 
wysokiego ryzyka na zasadzie ryzyka (a nie 
na zasadzie winy) 

• Lista systemów wysokiego ryzyka oraz 
sektorów krytycznych ma być załącznikiem 
do rozporządzenia 

• Obowiązkowe ubezpieczenie OC 
• Do 2.000.000 EUR za śmierć osoby lub 

wyrządzenie szkody na osobie 

• Do 1.000.000 EUR – uszkodzenie mienia lub 
istotna szkoda niematerialna 

 



Wybrane założenia 
odpowiedzialności 
cywilnej SI (3) 

• Odpowiedzialność za działanie innych 
systemów niż systemy wysokiego ryzyka na 
zasadzie winy 

• Przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności 
• System został uruchomiony bez wiedzy 

operatora pomimo zastosowanych środków 
ostrożności 

• Została dochowana należyta staranności w 
zakresie 
• Doboru systemu do wykonywanego zadania 

• Czynności związanych z rozpoczęciem działania 
systemu 

• Monitorowania działania systemu oraz utrzymywania 
jego operacyjnej niezawodności (w szczególności 
poprzez instalowanie aktualizacji) 
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