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I. Wstęp

1. Systemy sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji coraz

częściej są używane przy wykonywaniu zadań przez państwo. Przed

podmiotami publicznymi stoi ambitne zadanie odpowiedzialnego wdrażania

t y c h  i n n o w a c y j n y c h  t e chn o l o g i i .  Te m a t  j e s t  z łożony, w y m a g a

interdyscyplinarnej współpracy i uwzględnienia wielu aspektów, w tym:

prawnych, biznesowych, technologicznych, a także kwestii etyki i

przejrzystości.

2. Od tego w jaki sposób podmioty publiczne opracują, wprowadzą i

wykorzystają sztuczną inteligencję będzie zależała sytuacja wielu obywateli,

którzy znajdą się w zasięgu oddziaływania wdrażanego rozwiązania. Każdy

sukces lub niepowodzenie takiej inicjatywy może znaleźć przełożenie w

poziomie zaufania społecznego do systemów opartych o AI. Odpowiednie

nastawienie obywateli do sztucznej inteligencji jest z kolei kluczowe dla

rozwoju tej technologii, zarówno w biznesie jak i w instytucjach publicznych.

3. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na dobre praktyki w zamówieniach

publicznych dotyczących systemów AI i zaproponowanie wytycznych, które

mogą wpłynąć na lepszy, efektywniejszy i bardziej transparentny sposób

wdrażania tego rodzaju rozwiązań w sektorze publicznym.

II. Czym jest AI?

1. Dokładna i uniwersalna definicja „sztucznej inteligencji" jest trudna do

wypracowania, a na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele jej definicji.

2. Zarówno na poziomie prawa krajowego jak i europejskiego nie istnieje

aktualnie definicja legalna pojęcia sztucznej inteligencji. W myśl definicji

zaproponowanej przez OECD1 sztuczną inteligencję stanowi „system oparty na

maszynach, który może, dla określonego zestawu celów zdefiniowanych przez

człowieka, przewidywać, rekomendować lub podejmować decyzje mające

wpły w na środowiska rzeczy wiste l ub wirtualne. Systemy AI są

zaprojektowane do działania z różnymi poziomami autonomii".

3. Zgodnie natomiast z definicją przyjętą w europejskim projekcie

rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji2 „system sztucznej inteligencji

oznacza oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród
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1 OECD (2019), Artificial Intelligence in Society, https://www.oecd.org/publications/artificial-intelligence-in-society-
eedfee77-en.htm; OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, https://
legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. (dostęp: 20/10/2021),
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206 (dostęp: 2011012021),
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technik i podejść wymienionych w załączniku I, które może - dla danego 

zestawu celów określonych przez człowieka - generować wyniki, takie jak 

treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z 

którymi wchodzi w interakcję". 

4. Do technik, o których mowa w definicji zaliczyć należy:

• 

• 

• 

mechanizmy uczenia maszynowego, w tym uczenie nadzorowane, 

uczenie się maszyn bez nadzoru i uczenie przez wzmacnianie, z 

wykorzystaniem szerokiej gamy metod, w tym uczenia głębokiego; 

metody oparte na logice i wiedzy, w tym reprezentacja wiedzy, 

indukcyjne programowanie (logiczne), bazy wiedzy, silniki inferencyjne i 

dedukcyjne, rozumowanie (symboliczne) i systemy ekspertowe; 

podejścia statystyczne, estymacja bayesowska, metody wyszukiwania i 

optymalizacji. 

5. W sektorze publicznym zastosowanie mogą natomiast znaleźć w szczególności

następujące rodzaje AI:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) - nazywana jest również 

lingwistyką obliczeniową i przedstawia rozwiązania w zrozumieniu 

ludzkich języków za pomocą modeli i procesów obliczeniowych. 

Rozpoznawanie mowy - umożliwia komputerowi zidentyfikowanie 

słów, które dana osoba wypowiada do mikrofonu lub telefonu, i 

przekształcenie ich w tekst pisany. 

Wizja komputerowa - aplikacje AI z tej kategorii wykorzystują 

pewną formę rozpoznawania obrazu, wideo lub twarzy w celu uzyskania 

informacji o środowisku zewnętrznym i/lub tożsamości konkretnych 

osób lub przedmiotów. 

Tłumaczenie maszynowe - to poddziedzina językoznawstwa 

komputerowego,  która koncentruje  s ię  na wykorzy staniu 

oprogramowania do tłumaczenia tekstu lub mowy z jednego języka na 

inny. 

Robotyka to interdyscyplinarna dziedzina integrująca inżynierię 

mechaniczną, elektrotechnikę, inżynierię informacyjną, mechatronikę, 

elektronikę, bioinżynierię, inżynierię komputerową, inżynierię 

sterowania, inżynierię oprogramowania, która obejmuje projektowanie, 

budowę, obsługę i użytkowanie robotów. 

Systemy oparte na regułach - znane również jako systemy 

produkcyjne lub systemy eksperckie to najprostsza forma sztucznej 

inteligencji. System oparty na regułach to sposób kodowania wiedzy 

eksperta w dość wąskim obszarze w zautomatyzowanym systemie. 
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• Nauczanie maszynowe - to metoda analizy danych, która
automatyzuje budowanie modeli analitycznych. Jest to gałąź sztucznej
inteligencji oparta na systemach, które potrafią uczyć się z danych,
identyfikować wzorce i podejmować decyzje przy minimalnej ingerencji
człowieka.

6. Konkretne zastosowanie i potrzeba sektora publicznego będzie więc
determinować zastosowanie danego rodzaju rozwiązania sztucznej inteligencji.

III. Zamówienia publiczne na Al na Świecie

1. Jednostki sektora publicznego coraz częściej wykorzystują AI do realizacji
powierzonych im zadań. Z raportu „Who is Winning the AI Race: China, the EU

or the United States?" opracowanego przez Center for Data Innovation3 

wynika, że wśród światowych potentatów wdrażania sztucznej inteligencji w
sektorze publicznym prym wiodą Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu
znalazły się Chiny, natomiast Unia Europejska pozostaje za największymi
potęgami gospodarczymi. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy w raporcie
wskazano, brak dostatecznego finansowania projektów AI w UE. Potencjał
wykorzystania AI w sektorze publicznym jest zatem ściśle powiązany z siłą
ekonomiczną każdego państwa. Na tym tle chlubnymi wyjątkami wśród
państw europejskich wykorzystujących rozwiązania oparte na sztucznej
inteligencji są m.in. Finlandia oraz Estonia.

2. Jak wynika z badania przeprowadzonego pod koniec 2019 r. przez IDC
European Tech and Industry Pulse Survey4, w Europie Zachodniej 30%
podmiotów z sektora publicznego korzystało już z rozwiązań opartych na AI w
codziennej działalności, a kolejne 20% planowało ich wdrożenie w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. Z kolei w Europie Środkowowschodniej 3%
podmiotów publicznych korzystało z rozwiązań opartych na sztucznej
inteligencji, a 8% planowało takie wdrożenie.

3. Wdrożenie rozwiązań opartych na AI przez sektor publiczny obejmuje w
szczególności obszar finansów publicznych, opieki społecznej, służby zdrowia,
wymiaru sprawiedliwości oraz rolnictwa. Przeprowadzone przez IDC European
Tech and Industry Pulse Survey badania wskazują, że w Europie narzędzia te
wykorzystywane są przede wszystkim do (1) wykrywania i redukowania
nadużyć, (2) poprawy efektywności poboru danin publicznych, (3)
spersonalizowanych usług dla obywateli (włączając wirtualnych asystentów),
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3 https://www2.datainnovation.org/2019-china-eu-us-ai.pdf (dostęp: 20/10/2021),
4 https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/marketing-whitepapers-ebooks/sas-whitepapers/pl/how-
ai-change-the-public-sector.pdf (dostęp: 20/10/2021),
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https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/marketing-whitepapers-ebooks/sas-whitepapers/pl/how-ai-change-the-public-sector.pdf


( 4) śledzenia i raportowania zdarzeń i wypadków w czasie rzeczywistym, (5)

ustalania optymalnego poziomu wydatków socjalnych, (6) ustalania

optymalnego poziomu podatków/opłat, (7) poprawę efektywności

wewnętrznych procesorów, (8) ochrony i odpowiedzi na cyber zagrożenia5
• 

[MORA - narzędzie służące zgłaszaniu problemów w przestrzeni 

publicznej w Amsterdamie] 

4. Jednym z przykładów wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

w sektorze publicznym jest projekt zrealizowany przez miasto Amsterdam,

polegający na uruchomieniu narzędzia służącego do zgłaszania problemów w

przestrzeni publicznej za pomocą mediów społecznościowych, aplikacji

mobilnych, formularza online oraz telefonicznie (Ma/ding Openbare Ruimte

Amsterdam - MORA) 6• 

5. Narzędzie to oparte jest na algorytmie rozpoznającym słowa kluczowe, na

podstawie których system automatycznie klasyfikuje zgłaszany przez

mieszkańców Amsterdamu problem, a następnie wysyła zgłoszenie

bezpośrednio do odpowiedniego wydziału miejskiego odpowiedzialnego za

realizacje danego zadania publicznego.

6. Za pośrednictwem tego narzędzia, mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać

szereg problemów występujących w przestrzeni publicznej, takich jak np.:

zakłócenia porządku publicznego, zmiany w infrastrukturze technicznej, w tym

uszkodzone fragmenty dróg, ścieżek rowerowych oraz chodników, problemy z

poruszaniem się w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych,

wymagającą naprawy lub wymiany sygnalizację świetlną, latarnie oraz zegary,

pełne lub uszkodzone kosze na śmieci i pojemniki na odpady, po naruszenia

zasad sanitarnych w związku z pandemią COVID-19.

7. Statystyki pokazują, że dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Amsterdamu

znacznie częściej zgłaszali problemy w przestrzeni publicznej. W 2020 r.

miasto otrzymało 385 OOO zgłoszeń, co stanowi wzrost o 88% w porównaniu z

rokiem 2018 r. 7 Niemniej jednak, z uwagi na wciąż rosnącą liczbę zgłaszanych

problemów, zdolność ich obsługi przez administrację publiczną jest, według

raportu z 2020 r.8, niewystarczająca. Założenia projektu wskazywały bowiem

na rozpatrzenie 95% zgłoszeń niezwłocznie, z czego 80% w ciągu 2 dni,
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5 https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/marketing-whitepapers-ebooks/sas-whitepapers/pl/how-ai-change-the-public-
sector.pdf (dostęp: 20/10/2021),
6 https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf (dostęp: 20/10/2021),
7 https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/afhandeling-meldingen-openbare-ruimte-amsterdambestuurlijk-rapport/ (dostęp: 
20/10/2021),
8 https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/afhandeling-meldingen-openbare-ruimte-amsterdambestuurlijk-rapport/ (dostęp: 
20/10/2021),
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natomiast w praktyce terminy te są dłuższe. Szacuje się jednak, że od czasu 

wprowadzenia takiego rozwiązania, zadowolenie mieszkańców z realizacji 

zadań publicznych przez podmioty administracji publicznej wzrosło o 30%.9 

8. Skuteczność oraz efektywność takiego rozwiązania została zauważona m.in.

przez Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), czyli stowarzyszenie

gmin w Holandii, co skutkowało wdrożeniem takiego narzędzia w innych

miastach i gminach Holandii, jak np. w Den Bosch i Almere10 . 

[Automaty z a c j a  pr ocesu wypłaty śr o d k ó w  przez Age n c j ę  

Finansowania Inwestycji Wiejskich w Rumuni] 

9. Innym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym

jest narzędzie służące do automatyzacji procesu wypłaty środków z funduszy

UE przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w Rumunii. Narzędzie to

wdrożyła rumuńska Agencja Finansowania Inwestycji Wiejskich (AFIW) w celu

rozdysponowania środków unijnych w wysokości średnio 2 mld euro rocznie

pośród rumuńskich rolników oraz przedsiębiorstw przemysłu rolnego11.

Działanie tego narzędzia oparte jest na mechanizmie przewidywania płatności

opartego na AI.

10. Wdrożenie tego narzędzia skróciło prace zespołu Agencji w przygotowaniu

dokumentacji dotyczącej dotacji średnio z 10 dni do 10 minut. Dodatkowo

dokładność w prognozowaniu wydatków i potrzeb finansowych wzrosła o 80%

z 25 tysięcy projektów rocznie, co doprowadziło do osiągnięcia wysokiej

efektywności zarządzania środkami unijnymi12. 

[Inteligentne przetwarzanie historycznej, odręcznej dokumentacji w 

Szwe dzkim Rejestrze Gruntów] 

11. W celu analizy oraz oceny historycznych, sporządzonych odręcznie, często

nieczytelnych akt dotyczących nieruchomości, Szwedzki Rejestr Gruntów

(SLR) wdrożył narzędzie oparte na AI. Narzędzie to przetwarza historyczne

akta w celu poprawy ich jakości, rozpoznaje odręczny tekst za pomocą

systemu HTR, a następnie uzupełnia brakujące, wcześniej nieuchwycone przez

system słowa. Bazując na wprowadzonych wzorach dokumentów oraz

kluczowych słowach, narzędzie wskazuje na najważniejsze informacje w

dokumencie, które uzupełnia wykorzystując korektę słów oraz skojarzeń.
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9 https://signalen.org/ (dostęp: 20/10/2021),
10 https://www.elements.nl/cases/gemeente-amsterdam-platform (dostęp: 20/10/2021),
11 https://customers.microsoft.com/en-us/story/755575-afir-government-azure-dynamics365-powerbi-romania (dostęp: 
20/10/2021),
12 https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport_Iloraz-sztucznej-inteligencji_vol-III_THINKTANK.pdf (dostęp: 
20/10/2021),
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https://customers.microsoft.com/en-us/story/755575-afir-government-azure-dynamics365-powerbi-romania
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12. Rozwiązanie to znacznie usprawniło proces badania stanu prawnego

nieruchomości w SLR. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z danymi

statystycznymi urzędnicy na ręcznej analizie i ocenie historycznych akt

spędzali około 48 tysięcy godzin rocznie.13 Po wprowadzeniu narzędzia

opartego na AI wnioski wpływające do Rejestru rozpatrywanie są znacznie

szybciej, co przekłada się także na obniżenie kosztów.

[Inteligentny system ostrzegawczy o opóźnieniach pociągów na 

londyńskich stacjach kolejowych] 

13. Na stacjach kolejowych w Londynie wdrożono narzędzie oparte na AI, które

informuje o możliwych opóźnieniach pociągów, dzięki czemu kontrolerzy mogą

efektywniej kierować ruchem nadjeżdżających na stację pociągów.

14. Działanie wdrożonego rozwiązania opiera się na trzech współdziałających ze

sobą systemach: ( 1) system prognozujący czas przyjazdu pociągu na

podstawie historycznych danych, w tym rzeczywisty oraz planowany czas

przyjazdu pociągu, spóźnienie, itp. (2) system tworzący wzorce w celu

zobrazowania działania sieci kolejowej oraz wskazania przyczyn opóźnień oraz

(3) system wskazujący rozwiązania w celu zoptymalizowania ruchu pociągów

na stacjach.

15. Założenia projektu wskazywały na zwiększenie odsetka przyjeżdzających na

czas do miejsca docelowego pociągów o niemal 10%. Szacuje się, że

wprowadzenie tego narzędzia przyczyniło się do zmniejszenia opóźnień

pociągów na wszystkich londyńskich stacjach kolejowych nawet o 200 minut

każdego dnia14 .

IV. Zamówienia publiczne na Al w Polsce

1. Rozwiązania wykorzystujące AI coraz śmielej wdrażane są również przed

jednostki sektora publicznego w Polsce. Oxford Insights i Międzynarodowe

Centrum Badań Rozwoju (IDRC) w „Rankingu gotowości rządów do

wprowadzenia AI" opracowanym w roku 2019 sklasyfikowały Polskę na 27

miejscu spośród 194 krajów i regionów świata pod względem ich

przygotowania do wykorzystania sztucznej inteligencji w świadczeniu usług
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13 https://www.gov.uk/government/case-studies/natural-language-processing-for-land-registry-documentation-
in-sweden (dostęp: 20/10/2021),
14 https://www.gov.uk/government/case-studies/how-a-signalling-company-used-ai-to-help-trains-run-on-time 
(dostęp: 20/10/2021),
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publicznych15. Na wynik w rankingu składały się takie kategorie jak 

zarządzanie, infrastruktura, dane, kwalifikacje, edukacja, usługi rządowe i 

publiczne. 

2. Na przestrzeni ostatnich w latach w polskim sektorze publicznym wdrożono

szereg rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

[Innowacyjne rozwiązania dla Krajowej Administracji Skarbowej]

3. W 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się o wsparcie w

poszukiwaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, których celem było

automatyczne zwalczanie cyberprzestępczości.

4. W odpowiedzi na powyższe zapotrzebowanie Izba Administracji Skarbowej w

Opolu wdrożyła narzędzie służące przeszukiwaniu stron internetowych oraz

Dark Web na podstawie przyjętego wzorca, tj. przy użyciu kluczowych słów

oraz obrazów. Zostało ono również wyposażone w mechanizmy samouczące w

celu automatycznego rozszerzania dostępnych modeli, a co za tym idzie,

zwiększenia wykrywalności.

5. Narzędzie to, określane mianem „inteligentnego robota do walki z

cyberprzestępczością", identyfikuje przypadki łamania prawa w Internecie,

które znajdują się w obszarze zainteresowań KAS16.

6. Z wytycznych KAS „Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji

Skarbowej na lata 2021 - 2024" wynika, że we najbliższych latach poprzez

wykorzystanie sztucznej inteligencji do wsparcia działań zmierzających do

uszczelnienia systemu podatków, ceł i opłat, nastąpić ma znaczny wzrost

skuteczności i efektywności poboru tych należności17.

[Automatyczna analiza wzorców umów stosowanych w obrocie 

konsumenckim] 

Kolejnym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w polskim sektorze 

publicznym jest konkurs ogłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów w  ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE 

pt. "Artificial Intelligence for Consumer Protection Empowerment". Jego celem 

jest wykonanie narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję do analizy 

tekstowej wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim, pod
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15 https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport_Iloraz-sztucznej-inteligencji_vol-
III_THINKTANK.pdf (dostęp: 20/10/2021),
16 https://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/
zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur/-/asset_publisher/v1Cq/content/konkurs-dwuetapowy-w-ramach-
programu-govtech-polska-ktorego-przedmiotem-jest-inteligentny-robot-do-walki-z-cyberprzestepczoscia 
(dostęp: 20/10/2021), 
17 https://www.gov.pl/web/kas/strategia-kas (dostęp: 20/10/2021),

https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport_Iloraz-sztucznej-inteligencji_vol-III_THINKTANK.pdf
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kątem niedozwolonych klauzul. W wyniku konkursu powstanie narzędzie, które 

poprzez automatyczną analizę wzorców umownych, w efektywny i skuteczny 

sposób wykryje naruszenia praw konsumentów. 

8. Założenia systemu obejmują edytowanie wzorców umownych, rozszerzanie

zbioru klauzul abuzywnych i poprawnych postanowień umownych, douczanie

modelu wykrywającego klauzule niedozwolone, sterowanie jego wrażliwością,

itp. W perspektywie jest również modernizacja oraz dalszy rozwój aplikacji.

9. Jak podkreśla UOKiK, projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę

przyspieszenia procesu analizy dużej ilości danych przetwarzanych przez

Urząd, a także zautomatyzowania czynności, które mogą być wykonywane

przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uwolnienia ograniczonych zasobów

ludzkich. Koszt wdrożenia całego systemu wynosić będzie niemal 1,5 miliona

złotych 18.

[TRAPPER - narzędzie służące obserwacji fauny flory w Puszczy

Białowieskiej]

10. Rozwiązania oparte na AI znajdują także zastosowanie w celu ochrony

środowiska naturalnego w Polsce.

11. Jednym z narzędzi realizujących ten cel jest system TRAPPER, który pozwala

naukowcom z Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Białostockiej,

gromadzić dane dotyczące fauny Puszczy Białowieskiej.

12. Narzędzie to umożliwia obserwację zwierząt za pomocą kamer wyposażonych

w czujnik ruchu, które zbierają informacje na temat ich życia oraz zachowań w

naturalnym środowisku. Narzędzie TRAPPER oparte o system wyposażony w

sztuczną inteligencję dokonuje selekcji obrazów oraz filmów w celu

wyodrębnienia określonych informacji, po czym klasyfikuje je na podstawie

wskazanych kryteriów (np. rodzaj, gatunek, płeć, wiek) 19•

13. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe jest prowadzenie badań w

szerokiej skali przestrzennej oraz czasowej, co znacznie zwiększa

prawdopodobieństwo uzyskania trafnych rezultatów. Jednocześnie, dzięki

automatyzacji procesu zbierania i klasyfikacji informacji, pozwala ono na

istotną optymalizację kosztową. 20

11 
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20 https://csm.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/REPORT-Artificial-Intelligence-in-Czech-Republic-and-
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V. 

1. 

Korzyści wynikające ze stosowania AI przez sektor 
publiczny 

Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję stosowane przez zamawiających 

publicznych pod wieloma względami mogą mieć znaczący wpływ na poprawę 

usług publicznych. Potencjał sztucznej inteligencji może być wykorzystywany 

do opracowywania lepszych polityk i podejmowania lepszych decyzji, poprawy 

komunikacji z obywatelami czy poprawy szybkości i jakości usług publicznych. 

Sztuczna inteligencja może, między innymi, identyfikować wzorce lub 

nieprawidłowości w danych, aby poprawić dokładność podejmowania decyzji, 

lepiej przydzielać i przewidywać niezaspokojone zasoby, wykrywać oszustwa 

lub zagrożenia bezpieczeństwa. Właściwie zaprojektowane i wdrożone 

rozwiązania umożliwiają sztucznej inteligencji podnosić jakość i efektywność 

działania, począwszy od ustalania programu i formułowania polityk po 

wdrażanie i ocenę konkretnych zadań. 

2. Stosowanie rozwiązań opartych o AI może przynieść korzyści na wielu

płaszczyznach, tak organizacyjnych, finansowych jak i społecznych. Sztuczna

inteligencja umożliwia lepsze prognozowanie, optymalizację operacji i

przydzielania zasobów oraz personalizację świadczonych usług, dzięki czemu

wpływają na poprawę z punktu widzenia efektywności, kwestii społecznych czy

środowiskowych. Wszystkie te narzędzia można z powodzeniem stosować w

obszarach takich jak administracja publiczna, służba zdrowia, wymiar

sprawiedliwości, bezpieczeństwo państwa czy energetyka.

3. Jak wynika w szczególności z przytoczonych przykładów zastosowania AI w

sektorze publicznym na świecie, sztuczna inteligencja może być narzędziem

usprawniającym pracę administracji publicznej. Mechanizmy AI mogą być

wykorzystane do analizy zjawisk społecznych i identyfikacji problemów,

optymalizacji procesów (np. wypłat czy poboru danin), wykrywania nadużyć,

etc. Analiza przedstawionych przypadków oraz dostępnych materiałów

dotyczących sztucznej inteligencji w biznesie i sektorze publicznym pokazuje,

że może być to narzędzie szczególnie przydatne w przypadkach, w których

niezbędna jest analiza dużej liczby danych i powiązań pomiędzy nimi.

4. Przykładowo, rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji przynoszą wiele

korzyści dla służby zdrowia. Po pierwsze w obszarze organizacyjnym -

zarówno na poziomie krajowym, jak i pojedynczych placówek medycznych -

wpływając choćby na poprawę efektywności zarządzania zasobami czy

kosztami leczenia. Po drugie, sztuczna inteligencja może pomagać lekarzom w

procesie leczenia przewlekle chorych pacjentów, począwszy od diagnostyki po

dobór najbardziej efektywnych metod leczenia. Liczne przykłady praktycznego

zastosowania AI w służbie zdrowia oraz medycynie zostały wskazane i

omówione w raporcie przygotowanym Fundację AI Law Tech pn. ,,Iloraz
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Ochrony Zdrowia"21• Raport ten stanowić może praktyczny drogowskaz dla 

podmiotów leczniczych przy obieraniu kierunków dalszego rozwoju - zarówno 

na płaszczyźnie organizacyjnej jak i medycznej. 

5. Sztuczna inteligencja przynosi również wiele korzyści wymiarowi

sprawiedliwości, przykładowo usprawniając wykrywanie nadużyć finansowej

takich jak choćby karuzele VAT. Mechanizmy sztucznej inteligencji mogą

stanowić również narzędzie zwiększające bezpieczeństwo obywateli w

kontekście wykrywania przestępczości czy zapobieganiu aktom terroryzmu,

przykładowo poprzez  identyf ikowanie internetowej  propagandy

terrorystycznej,  wykrywanie podejrzanych transakcji  sprzedaży

niebezpiecznych produktów, identyfikowanie niebezpiecznych ukrytych

przedmiotów lub nielegalnych substancji lub produktów, czy też oferować

pomoc obywatelom w sytuacjach nadzwyczajnych i wspomagać służby

interwencyjne.

6. Niezależnie od sektora, w którym wykorzystywana jest sztuczna inteligencja,

można wskazać na pewne uniwersalne korzyści, jakie wiążą się z jej

zastosowaniem. Najczęściej wśród niech wymienia się: ograniczenie lub

wyeliminowanie błędnych decyzji, automatyzację procesów, rozwiązywanie

złożonych problemów (wymagających zagregowania i analizy dużej liczby

danych), lepsze prognozowanie (co ma szczególnie istotne znaczenie w

kontekście podejmowania strategicznych decyzji biznesowych), zwiększenie

efektywności i produktywności podejmowanych działań (m.in. dzięki

zaangażowaniu AI w wykonywanie powtarzalnych prac, co umożliwia

„odciążenie" pracowników oraz zaangażowanie ich w inne zajęcia) oraz

oszczędności (zastosowanie AI dzięki powtarzalności wykonywanych zadań

umożliwia osiągnięcie efektu skali).

VI. Wytyczne dotyczące kupowania AI przez podmioty

publiczne

1. Wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jest sporym

wyzwaniem zarówno dla podmiotów działających na rynku prywatnym jak i

publicznym. W przypadku tych ostatnich, poza „typowymi" ryzykami, z

którymi mierzą się podmioty prywatne (takimi jak etyka, dostęp do danych,

transparentność), do głosu dochodzą również ograniczenia publicznoprawne,

wynikające np. z prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji, prawa

administracyjnego lub finansów publicznych, które mogą dotyczyć np. wyboru
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odpowiedniej procedury zakupowej, unikania Black-Box oraz Vendor Lock-In, 

czy odpowiedniego określenia przedmiotu zamówienia. 

2. W celu ograniczenia tych ryzyk instytucje publiczne wdrażające rozwiązania

oparte o sztuczną inteligencję każdorazowo powinny stosować odpowiednie

narzędzia optymalizujące proces zakupowy oraz realizację kontraktu z

wykonawcą.

Ocena adekwatności rozwiązania

3. Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję nie zawsze są najlepszym

rozwiązaniem i w wielu przypadkach mogą nie być właściwe, proporcjonalne i

opłacalne. W związku z tym zamawiający winni oceniać szereg czynników na

etapie analizy potrzeb, tak aby określić, czy stosowanie technologii

kognitywnych jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem w wypadku danego

konkretnego zadania.

4. W przypadku wielu  wyzwań cyfrowych w sektorze publ icznym

najodpowiedniejsze rozwiązania są często najprostsze i mogą polegać na

skutecznym wykorzystaniu istniejących technologii  i u lepszoną

interoperacyjność w posiadanej infrastrukturze. Jako przykład wskazać można

brytyjską firmę Accurx, zajmującą się oprogramowaniem dla służby zdrowia,

która początkowo zamierzała wykorzystać uczenie maszynowe do poprawy

skuteczności przepisywania antybiotyków (np. aby pomóc w zapobieganiu

antybiotykooporności), ale odkryła, że bardziej skuteczny model biznesowy

obejmuje wykorzystanie wiadomości tekstowych w celu zwiększenia liczby

pacjentów zgłaszających się na wizyty lekarskie22 . Wypracowanie tego typu

wniosków jest trudne bez zrozumienia i znajomości faktycznych możliwości

jakie oferuje technologia AI, jak również bez dogłębnego zrozumienia

mechanizmów i potrzeb, które sztuczna inteligencja ma obsłużyć, w tym

potrzeb samych odbiorców (użytkowników).

5. Mając na uwadze świadomość potrzeb użytkowników, kolejny etap skutecznej

oceny adekwatności AI stanowi diagnoza i zdefiniowanie problemu, który ma

zostać rozwiązany. Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od rozbicia

odpowiednich działań lub usług na ich części składowe i określenia, czy

sztuczna inteligencja może je skuteczniej realizować. Dobrze zaprojektowana

sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie wykonywać przewidywania lepiej

niż ludzie w przypadkach, w których istnieje duża ilość stabilnych,

reprezentatywnych danych (pozwalających, aby interakcje były dobrym

predyktorem przyszłych wydarzeń) i gdzie przewidywania są raczej rutynowe.

6. Sztuczna inteligencja może więc nie być optymalnym rozwiązaniem dla wielu,

a nawet większości wyzwań, które stoją przed podmiotami publicznymi.

Dokładna analiza możliwości poszczególnych narzędzi AI jest konieczna, aby

22 Berryhill, J., et al. (2019), Hello, World: Artificial intelligence and its use in the public sector, OECD Working 
Papers on Public Governance, No. 36, OECD Publishing, Paris.
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określić, czy powinny one stanowić część, czy całość konkretnego rozwiązania. 

Istotne jest kładzenie nacisku na korzystanie ze sztucznej inteligencji tylko 

wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zapewni ona optymalne 

rozwiązanie i stanowić będzie wartość dodaną. Dla przykładu wskazać można 

na brytyjskie wytyczne w zakresie w jakim wskazują na metodę dokonywania 

oceny, czy sztuczna inteligencja będzie właściwym rozwiązaniem. Zgodnie z 

wytycznymi zaleca się rozważenie czy23: 

• 

• 

• 

• 

• 

dostępne dane zawierają wymagane informacje 

korzystanie z danych jest etyczne i bezpieczne oraz zgodne z 

Rządowymi Ramami Etyki Danych 

istnieje wystarczająca ilość danych, z których AI może się uczyć 

zadanie dla człowieka jest zbyt duże i powtarzalne, aby mógł je bez 

trudu wykonać 

sztuczna inteligencja dostarczy informacje, które zespół może 

wykorzystać do osiągnięcia wyników w rzeczywistym świecie. 

7. W kolejnym kroku wytyczne zalecają ocenę obecnego poziomu umiejętności i

istniejącego zasobu danych, wybór narzędzia AI najbardziej odpowiedniego do

rozwiązania danego problemu, a następnie podjęcie decyzji, czy kupić gotowe

rozwiązanie, czy też zbudować je od zera.

8. Dla zwiększenia adekwatności planowanych projektów publicznych

budowanych w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji ważne jest

konsekwentne zwiększanie świadomości podmiotów publicznych w zakresie

faktycznych korzyści i możliwości jakie niesie ich wdrażanie.

9. Między innymi w tym celu 28 grudnia 2020 r. Rada Ministrów uchwaliła

„Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020", określając

kierunki rozwoju i działania państwa w obszarze AI. Dokument ten opisuje

działania, które Polska powinna wdrożyć i cele, które powinna osiągnąć w

perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i

długoterminowej (po 2027 r.), mające służyć rozwojowi polskiego

społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiej nauki w obszarze AI - w tym

również w sektorze publicznym. Jednym z krótkoterminowych celów państwa

jest zwiększenie liczby zamówień na AI w sektorze publicznym, w tym

administracji rządowej, samorządowej oraz w spółkach Skarbu Państwa i

spółkach komunalnych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki rozwojowi

narzędzi opracowanych przez Program GovTech Polska.
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Dialog z rynkiem 

10. Praktycznym narzędziem, które zamawiający publiczni mogą wykorzystać na

etapie planowania zamówienia na usługi sztucznej inteligencji są wstępne

konsultacje rynkowe. Możliwość ich stosowania wynika zarówno z dyrektyw

unijnych, jak i regulacji krajowych.

11. Konsultacje rynkowe dają zamawiającemu możliwość zdobycia wiedzy

umożliwiającej przygotowanie postępowania w sposób gwarantujący

potencjalnym wykonawcom złożenie ofert i wybór rzeczywiście

najkorzystniejszej oferty, w tym efektywnie zrealizowanie zamówienia.

Ponadto podstawowym ich celem może być uzyskanie przez zamawiających

informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach

technicznych i technologicznych. Stanowią instrument wsparcia rozwiązań

innowacyjnych i nowoczesnych, który pozwala na doradztwo w zakresie

najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie,

technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć

realizacji potrzeb zamawiającego i być przedmiotem udzielonego zamówienia.

Przeprowadzenie konsultacji rynkowych może mieć więc decydujące znaczenie

w wypadku powodzenia przetargu na usługi AI.

12. Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający może w szczególności korzystać

z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to

może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu

postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem, że nie powoduje to

zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania

wykonawców i przejrzystości. Należy podkreślić, że udział wykonawców we

wstępnych konsultacjach rynkowych (a więc udział w przygotowaniu

postępowania) może dać im przewagę nad innymi wykonawcami (np. wskutek

zakresu czy terminu uzyskanych informacji). Zgodnie z polskimi i unijnymi

regulacjami wymaga się, by zamawiający podejmowali środki, które

zapobiegną takiemu nieuzasadnionemu zróżnicowaniu sytuacji wykonawców, a

brak odpowiedniego przeciwdziałania może nawet doprowadzić do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy uzyskali

uprzywilejowaną pozycję wskutek wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych.

Celem uniknięcia wystąpienia podstaw do wykluczenia wykonawcy

zaangażowanego w przygotowanie postępowania zamawiający jest

obowiązany zapewnić środki mające służyć zapobieżeniu zakłóceniu

konkurencji oraz wskazać je w protokole postępowania. Oczywiście sposób

przeciwdziałania zakłóceniu konkurencji będzie różny odpowiednio do

poszczególnych przypadków, przy czym można w ślad za ustawodawcą

stwierdzić, że zasadnicze metody zapobiegania zakłóceniom konkurencji to

zapewnienie jawności komunikacji w ramach wstępnych konsultacjach

rynkowych oraz takie wyznaczenie terminów składania wniosków czy ofert w

postępowaniu, by zniwelować przewagę wykonawców, którzy uzyskali

przydatne informacje wcześniej niż inni.
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13. W wypadku zamówień publicznych przedmiotem, których są innowacyjne

rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji konsultacje rynkowe pozwalają

uniknąć sytuacji, w której mogąc uzyskać korzystniejsze rozwiązanie, na

skutek braku rozeznania rynku właściwego, zamawiający określiłby swoje

wymagania w sposób nieadekwatny do faktycznego potencjału i możliwości

wykonawców oraz w sposób, który niezasadnie ogranicza konkurencję.

14. W kontekście zamówień na innowacyjne usługi bazujące na sztucznej

inteligencji warto wskazać również na możliwość zastosowania - przy

wystąpieniu określonych przesłanek - negocjacyjnych trybów udzielania

zamówień. Przepisy o zamówieniach publicznych przewidują kilka trybów

negocjacyjnych, w tym dialog konkurencyjny i negocjacje z ogłoszeniem. Są

to tryby o szerokiej konkurencyjności (wszczynane przez publiczne

ogłoszenie), zawierające element bezpośredniej komunikacji z wykonawcami

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

15. Wyżej wymienione negocjacyjne tryby udzielania zamówień są dopuszczalne

dla zamawiających publicznych wyłącznie w wypadku wystąpienia określonych

przesłanek. W kontekście innowacyjnych i unikatowych zamówień na sztuczną

inteligencję przesłanką stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem i dialogu

konkurencyjnego przesłanką może być brak możliwości opisania przedmiotu

zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do

określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji

technicznej lub referencji technicznej.

16. Należy też wspomnieć, że w wypadku, gdy określone dostawy rozwiązań AI są

rzeczami wytwarzanymi wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych,

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez

zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej

lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, możliwe jest zastosowanie trybów o

bardzo niskiej konkurencyjności, czyli negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia

z wolnej ręki (przy czym zamówienie z wolnej ręki może być zastosowane

wówczas, gdy rzeczy tego rodzaju są wytwarzane tylko przez jednego

wykonawcę). Są to tryby, w których zamawiający nie publikuje otwartego

ogłoszenia, tylko kieruje zaproszenie do negocjacji do wybranych przez siebie

wykonawców (lub jednego wybranego, w wypadku zamówienia z wolnej ręki).

Trzeba jednak pamiętać, że oba wspomniane tryby, jako odstępstwa od

ogólnych zasad konkurencyjności, są stosowane w sytuacjach wyjątkowych,

po spełnieniu przesłanek zinterpretowanych w sposób ścisły i restrykcyjny.

Stosowanie narzędzi zakupowych, które sprzyjają
innowacyjności

17. Zaproponowanie najbardziej efektywnego trybu udzielenia zamówienia

publicznego, którego przedmiotem jest rozwiązanie oparte o sztuczną

inteligencję to kolejne wyzwanie, które stoi przed jednostkami sektora

publicznego zainteresowanymi wdrażaniem AI. Postępowania, w których
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przedmiotem są rozwiązania w zdecydowanej większości bazujące na 

kreatywności wykonawców często wymagają zastosowania trybów 

niestosowanych powszechnie w zamówieniach publicznych na usługi IT, do 

których możemy zaliczyć tryb konkursu, partnerstwa innowacyjnego bądź 

tradycyjnej procedury konkurencyjnej poprzedzonej wstępnymi konsultacjami 

rynkowymi. 

18. Konkurs w zamówieniach publicznych stanowi przyrzeczenie publiczne, w

którym zamawiający przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za

wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd

konkursowy. Procedura jest dopuszczalna w ściśle określonych przypadkach,

stąd też stanowi ona raptem 0,07% na tle ogólnej liczby zamówień

publicznych udzielanych w Polsce24• Jej stosowanie jest dopuszczalne

wyłącznie w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym,

dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania

urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania

architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z

zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego (podkreślenie

autorów). Szczególnie zachęcająca dla potencjalnych wykonawców może być -

poza nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi - zaproszenie do negocjacji w

trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na

podstawie wybranej pracy konkursowej.

19. Portal GovTech w przygotowanym we współpracy z UZP w dokumencie pn.

„Dobre prakt y ki w z akresi e po z yskiwan ia inn o wac yjn y c h

rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej", w którym przedstawił

możliwości jakie daje procedura konkursowa w zakupach narzędzi IT,

rekomendując ten tryb udzielania zamówień. Inaczej niż w wypadku

klasycznych zamówień na usługi IT, rozwiązania innowacyjne, takie jak AI

najczęściej tworzone są od podstaw i nie jest możliwe kupienie ich „z

pudełka". Zamawiający jest w stanie określić potrzeby i funkcjonalność jaką

dane narzędzie musi posiadać, natomiast w większości przypadków nie ma

dostatecznej wiedzy i narzędzi dla stworzenia opisu przedmiotu zamówienia

zgodnego z w y m o g a m i  otwart y c h  p r o c e d u r  k o n k u r e n c y j n y c h .

Rekomendowanym przez Govtech rozwiązaniem jest zatem konkurs

dwuetapowy, w którym pierwszy etap składa się z opracowań studialnych, w

drugim zaś powstaje praca konkursowa odpowiadająca potrzebom

zamawiającego. Procedura konkursowa umożliwia przyznanie nagród

wykonawcom jak i zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych.

Najistotniejsza jest natomiast możliwość przyznania nagrody w postaci

zaproszenia do negocjacji i realizacji zamówienia po przeprowadzeniu

postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

20. Kolejną możliwą do zastosowania procedurą w wypadku zamówień publicznych

na sztuczną inteligencję jest partnerstwo innowacyjne. Jest to tryb udzielenia
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zamówienia publicznego, który może być stosowany w przypadku 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę, lub roboty budowlane, jeżeli 

nie są one dostępne na rynku. 

21. Partnerstwo innowacyjne jest trybem kilkustopniowym i negocjacyjnym.

Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następnie zamawiający zaprasza

wykonawców dopuszczonych do udziału do składania ofert wstępnych,

prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia ofert wstępnych, by w rezultacie

zaprosić ich do złożenia ofert na prace badawczo-rozwojowe, a następnie

dokonuje zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem

prac badawczo-rozwojowych pod warunkiem, że odpowiadają one poziomom

wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a

wykonawcą lub wykonawcami.

22. Istotnym ułatwieniem dla zamawiających kupujących rozwiązania oparte o

sztuczną inteligencję w trybie partnerstwa innowacyjnego jest brak

konieczności publikacji opisu przedmiotu zamówienia wraz z pełną

specyfikacją zamówienia - dopuszczalne jest poprzestanie na opisie potrzeb i

wymagań. Analogicznie jak w wypadku postępowań konkursowych daje to

możliwość zmierzenia się przez zamawiającego z rozwiązaniami jakie oferuje

rynek w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. Co więcej, tryb

partnerstwa innowacyjnego daje możliwość równoległej realizacji projektu z

kilkoma wykonawcami i obserwowania osiąganych przez nich wyników (np. w

ramach weryfikacji funkcjonowania budowanych rozwiązań pilotażowych i

osiągania celów pośrednich). Jest to oczywiście rozwiązanie kosztowne,

bowiem wymaga zapłacenia kilku wykonawcom za ten sam zakres prac, ale

jednak może być uzasadnione w skomplikowanych i ważnych projektach, gdzie

cena nie jest tak istotna jak powodzenie całego przedsięwzięcia i osiągnięcie

optymalnych rezultatów.

23. Nie można wykluczyć, że wraz z rozwojem rynku i produktów opartych na AI

w postaci gotowych rozwiązań o charakterze pudełkowym, wzrośnie liczba

zamówień publicznych udzielanych w klasycznych trybach konkurencyjnych,

takich jak przetarg nieograniczony czy ograniczony. Aktualnie jednak z uwagi

na wysoce innowacyjny charakter rozwiązań AI, uniemożliwiający

formułowanie treści specyfikacji zamówienia odpowiadającej wymogom dla

procedur konkurencyjnych, skutecznym trybem dającym szansę na osiągniecie

zamierzonego celu w sektorze publicznym wydaje się być właśnie konkurs tryb

partnerstwa innowacyjnego.

Analiza cyklu życia produktu

24. Cykl życia systemu opartego na sztucznej inteligencji obejmuje trzy główne
fazy:
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• 

• 

• 

opracowania - obejmująca badanie, projektowanie, dostarczanie danych 

ograniczone próby, 

uruchamiania - w tym wdrożenie 

wykorzystywania . 

25. Okoliczności jakie powinien przewidzieć zamaw1aJący publiczny związane z

zarządzaniem cyklem życia systemu AI są podobne do innych zamówień na

produkty i usługi IT. W wypadku systemów AI podkreślenia jednak wymaga,

że dla zachowania dokładności i skuteczności wykonywanych przez system

analiz, często konieczne jest dokonywanie zmian algorytmów w ramach

okresowych aktualizacji. Wobec czego zamawiający winni w szczególności

dodatkowo zdefiniować swoje potrzeby w zakresie wsparcia powdrożeniowego.

26. Na etapie planowania zamówienia istotne jest uwzględnienie całościowego i

długoterminowego kosztu systemu, który obejmuje koszty utrzymania, takie

jak przechowywanie w eh murze, potrzeby obi i cze n i owe, kontrole,

przeszkolenie modeli i audyty. Warto również w ramach analizy cyklu życia

produktu rozważyć rzeczywisty koszt zastosowania mechanizmów, które

zostaną przewidziane celem uniknięcia uzależnienia od jednego dostawcy. Na

etapie powdrożeniowym może bowiem okazać się konieczne lub opłacalne

przeniesie usług takich jak zarządzanie danymi czy hosting do innego

dostawcy.

27. Istotnym aspektem z punktu widzenia cyklu życia produktu, który

zamawiający publiczni winni brać pod uwagę na etapie opracowywania

specyfikacji zamówienia i wzorów umów jest również kwestia praw autorskich

do dzieł wytworzonych przez sztuczną inteligencję. Jako jeden z głośniejszych

i najbardziej jaskrawych przykładów potwierdzających, że aktualne

rozwiązania AI umożliwiają stworzenie „dzieła" jest portret mężczyzny

stworzony w ramach projektu „ The Next Rembrandt". W nikliwe

przeanalizowanie przez system AI twórczości holenderskiego malarza

Rembrandta van Rijn pozwoliło na stworzenie portretu idealnie

odzwierciedlającego styl twórczości tego malarza.

28. Należy mieć na uwadze, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów

prawno-autorskich na poziomie UE jak i utrwalonego orzecznictwa Trybunału

Sprawiedliwości UE kwalifikacja utworów stworzonych przez AI jako

podlegających ochronie nie jest możliwa z uwagi na brak czynnika ludzkiego

związanego z ich powstaniem. Podobnie wygląda to na gruncie prawa

krajowego. Choć polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie

wskazuje wprost, że utwór musi być efektem pracy człowieka (jak chociażby

jest to uregulowane w Niemczech) to również wypracowane orzecznictwo dość

jednoznacznie to potwierdza.

29. Stąd, do czasu wprowadzenia oficjalnych regulacji rozstrzygających status

sztucznej inteligencji na gruncie prawa autorskiego czy też prawa własności
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przemysłowej, w szczególności takich, które rozwiewałyby wątpliwości 

dotyczące jej ewentualnej zdolności do bycia podmiotem legitymującym się 

prawami do utworu czy wynalazku, zamawiający winni - w zależności od 

przedmiotu danego zamówienia - brać pod uwagę i wprowadzać do 

specyfikacji zamówienia postanowienia zapewniające (w zależności od 

realnych potrzeb) przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji do 

dzieła, które powstanie w toku eksploatacji danego rozwiązania AI. 

Unikanie Black-Box i Vendor Lock-In 

30. Istotnym problemem aktualnie związanym z wytwarzaniem rozwiązań

opartych o sztuczną inteligencję jest ich nieprzejrzystość, tj. efekt czarnej

skrzynki (black box) - w szczególności w wypadku AI opartej na uczeniu

głębokim (deep learning). Istota problemu polega na braku możliwości

zweryfikowania i zrozumienia operacji mających miejsce po przyjęciu założeń i

wprowadzeniu wyjściowych danych, a przed prezentacją końcowego rezultatu

czy decyzji. Skutkuje to m.in. tym brakiem możliwości wprowadzanie korekt i

weryfikacji do danego procesu analizy, co może negatywnie wpływać na

stosowanie tego typu rozwiązań przez zamawiających publicznych - w

szczególności w obszarach, które przetwarzają dane szczególnie wrażliwe jak

medycyna czy wymiar sprawiedliwości.

31. Brak przejrzystości systemów opartych na algorytmach można rozwiązać za

pomocą wprowadzania do warunków zamówienia odpowiednich wymogów w

zakresie przejrzystości. Rozwiązaniem, które warto w tym kontekście wskazać

jest tzw. ,,wyjaśnialna sztuczna inteligencja" (explainable AI, XAI), która

umożliwia zrozumienie zasad działania AI. Wyjaśnialność systemów uczenia

maszynowego daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa oraz pozwala stwierdzić

czy dany model zachowuje się w poprawny sposób. Stosowanie tego typu

rozwiązań - nie tylko przez podmioty publiczne - jest aktualnie konieczne

choćby z uwagi na art. 22 RODO, na podstawie którego osoby, których dane

dotyczą są uprawnione do wyjaśniania podstaw i kryteriów wydania decyzji. W

świetle tego przepisu kryteria podejmowanych przez AI decyzji winny być

znane podmiotom, których dana decyzja dotyczy stanowiąc uzasadnienie jej

wydania.

32. Podkreślenia wymaga, że czarnych skrzynek nie stanowią wyłącznie modele

bazujące na głębokich sieciach neuronowych, są to również narzędzia

chronione tajemnicą przedsiębiorstwa - powszechne jest bowiem chronienie

przy firmy IT swojego know-how poprzez nieudostępnianie kodów

oprogramowania. Powstaje więc istotne z puntu widzenia realiów i potrzeb

rynku zamówień publicznych w Polsce pytanie - czy rozwiązania oparte na

głębokim uczeniu (deep learning) powinny być stosowane w sektorze

publicznym. W pierwszej kolejności ze względu na brak przejrzystości procesu

analizy danych i możliwości jego weryfikacji, z drugiej zaś z uwagi na

ograniczenia dostępu wynikające z zastrzeżeń tajemnicy przedsiębiorstwa.

21 



33. Biorąc dodatkowo pod uwagę uwarunkowania wynikające z procedur

udzielenia zamówień w reżimie prawa zamówień publicznych, takich jak

zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji czy jawności

postępowania, można przyjąć, że dla sektora publicznego najbardziej

optymalnymi rozwiązaniami z zakresu AI są te, które gwarantują największą

przejrzystość, tj. rozwiązania oparte na interpretowalnych modelach AI (XAI).

34. Zamawiający publiczni winni więc unikać algorytmów „czarnej skrzynki",

stawiając na rozwiązania XAI, również ze względu na to, że „wyjaśnialne"

dane wyjściowe z danego systemu AI dają możliwość interpretowania ich

przez innych dostawców, co wypadku kontynuowania lub rozwijania systemu

AI, ograniczy ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy (vendor lock-in).

35. Vendor lock-in rozumiany jest jako uzależnienie od dostawcy tj. sytuację, w

której pomiot korzystający z danego produktu (dóbr czy usług) jest

uzależniony od produktów danego dostawcy do tego stopnia, że nie jest w

stanie zmienić tego dostawcy bez poniesienia dodatkowych istotnych kosztów.

Termin ten i związane z nim utrudnienia dla użytkownika jest powszechnie

spotykany w branży IT w odniesieniu do sytuacji, w której może wystąpić brak

kompatybilności pomiędzy urządzeniami, systemami operacyjnymi czy

formatami plików.

36. Konieczność i metody przeciwdziałania zjawisku vendor lock-in są szeroko

opisywane w literaturze dotyczącej prawa zamówień publicznych, w

szczególności w wypowiedziach i rekomendacjach dotyczących stosowania

tych przepisów. Wskazuje się w szczególności, że zamawiający publiczni

powinni zabezpieczać sobie zakres praw własności intelektualnej niezbędny do

tego, by móc samodzielnie (lub poprzez innych wykonawców) utrzymywać,

rozwijać i zastępować rozwiązania informatyczne, że konieczne jest

przewidzenie mechanizmów kontraktowych zapewniających w miarę

możliwości skuteczne przejęcie od dotychczasowego wykonawcy narzędzi i

wiedzy niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemów IT, etc. Wszystkie te

rekomendacje dotyczą oczywiście również rozwiązań AI.

W szczególności, celem zapewnienia interoperacyjności rozwiązań IT opartych

o sztuczną inteligencję, a w dalszej kolejności ograniczenia ryzyka wystąpienia

wysokich kosztów obsługi i zmian systemu na etapie jego użytkowania istotne

jest wprowadzanie do specyfikacji zamówienia stosownych postanowień dla

zagwarantowania kompatybilności rozwiązań AI na wypadek zmiany dostawcy.

Zapewnienie dostępu do danych oraz ich zabezpieczenie 

37. W zdecydowanej większości projektów bazujących na AI dane odgrywają

kluczową rolę, stanowiąc niejako surowiec do budowy i rozwoju mechanizmów

AI. Dotyczy to zwłaszcza projektów AI opartych na uczeniu maszynowym, w

których system uczy się na podstawie danych i doskonali w miarę zdobywania

doświadczenia. Nie wszystkie jednak dane znajdą zastosowanie w systemach
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sztucznej inteligencji, stąd istotnym jest podjęcie jeszcze przed rozpoczęciem 

prac nad danym postępowaniem zakupowym przez zamawiających 

odpowiednich kroków w celu zapewnienia, aby dane wykorzystywane w 

przyszłym projekcie AI były dokładne, wiarygodne i odpowiednie do danego 

zadania. Nawet bowiem jeśli sztuczna inteligencja może stanowić 

zastosowanie dla wielu potrzeb sektora publicznego, to brak podstawowych 

technik zarządzania danymi może istotnie ograniczać jej potencjał. 

38. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem ram formalnych i wiążących polityk

danych, zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym. W dokumencie pn.

,,Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 - 2027"

przygotowanym przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny

podkreśla się, że bez jasno określonego wzorca zarządzania dostępem do

danych osobowych i nieosobowych, danych publicznych i prywatnych,

pochodzących z aktywności człowieka, przyrody i maszyn nie będzie możliwy

zrównoważony rozwój rozwiązań AI. Zamawiający publiczni mogą jednak już

na obecnym etapie wprowadzać zgodne z ww. konsultacjami polityki danych,

prowadzące do otwierania zasobów danych, gwarantując tym samym

odpowiednią ich strukturę, umożliwiającą dalsze ich przetwarzanie.

Jak podkreśla się w ww. dokumencie, nieprzetworzone dane (maszynowe) są

dobrem wspólnym i winny być wyłączone spod reżimu ochrony własności

intelektualnej, jak to ma miejsce w wypadku równań matematycznych -

zgodnie z ideą otwartych danych i licencji (creative commons). Niepożądaną

praktyką jest również zamykanie się budowanych ekosystemów danych jak

ma to często miejsce w wypadku globalnych koncernów cyfrowych, czy innych

podmiotów gromadzących olbrzymie zbiory danych. Dla zapewnienia

szerokorozumianego rozwoju AI podmioty publiczne winny zapewniać sobie

interoperacyjność rozwiązań, poprzez jak największą ich zgodność ze

standardami i normami stosowanymi w ICT - co najmniej na poziomie UE.

Zapewnienie transparentności i etyczności stosowanego
rozwiązania

39. Kolejnym mocno akcentowanym wyzwaniem w dyskusji na temat rozwoju

sztucznej inteligencji w sektorze publicznym jest zapewnienie transparentności

i etyczności działania rozwiązań opartych o AI. Sztuczna inteligencja,

zwłaszcza niektóre rodzaje uczenia maszynowego, wzbudzają wątpliwości

natury etycznej, głównie w kwestii gwarantowania szerokorozumianej

sprawiedliwości i słuszności dokonywanych wyborów. Obawy te mogą rosnąć,

gdy uczenie maszynowe stanie się bardziej wszechobecne w wyniku stale

rosnącej ilości danych i mocy obliczeniowej. Wyzwania etyczne w

projektowaniu rozwiązań opartych o AI mają szczególne znacznie w obszarze

zadań publicznych - inaczej bowiem oceniana będzie słuszność wyboru muzyki

przez serwis streamingowy, a inaczej rekomendacja metody leczenia poważnie

chorego pacjenta. Jednym z kluczowych wyzwań związanych ze 
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zrównoważonym rozwojem sztucznej inteligencji w sektorze publicznym jest 

zapewnienie, aby systemy były godne zaufania i zorientowane na człowieka. 

40. W kwietniu 2019 r. Komisja Europejska w dokumencie pn. ,,Wytyczne w

zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji" przedstawiła

rekomendacje dotyczące projektowania i wdrażania systemów sztucznej

inteligencji w sposób etyczny i godny zaufania. Wytyczne zostały opracowane

przez składającą się 52 członków Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla ds.

Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej. Podstawowym zadaniem grupy

było zaproponowanie wytycznych dotyczących etycznej sztucznej inteligencji,

czyli takiej która uwzględnia między innymi takie kwestie, jak uczciwość,

bezpieczeństwo, przejrzystość, przyszłość pracy, demokracja, prywatność i

ochrona danych osobowych, godność i niedyskryminacja. W dokumencie

podkreśla się, że korzyści jaki mogą przynosić systemy AI mogą

wiązać się ryzykiem i negatywnymi skutkami - w tym takich, które są trudne

do przewidzenia, zidentyfikowania lub zmierzenia jak np. wpływ na

demokrację czy praworządność.

41. Wytyczne wskazują, że godną zaufania sztuczną inteligencję charakteryzować

powinny trzy cechy, tj.:

• 

• 

• 

Zgodność z prawem - sztuczna inteligencja powinna przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, 

Etyka - sztuczna inteligencja powinna przestrzegać zasad 

etycznych, 

wartości 

Solidność - sztuczna inteligencja powinna być solidna z technicznego, 

jak i społecznego punktu widzenia, ponieważ systemy AI mogą 

wywoływać niezamierzone szkody nawet wówczas, gdy korzysta się z 

nich w dobrej wierze. 

42. Wskazano, że godna zaufania AI nie jest wyjęta spod prawa i opiera się na

podstawowych prawach określonych w przepisach UE i międzynarodowych

przepisach dotyczących praw człowieka. Należy do nich w szczególności prawo

pierwotne UE - traktaty oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej,

prawo wtórne UE - m.in. RODO, dyrektywy antydyskryminacyjne, dyrektywa

w sprawie maszyn, dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty,

rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych,

prawo ochrony konsumentów i dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia

w pracy. Zastosowanie znajdują również konwencje ONZ dotyczące praw

człowieka i konwencje Rady Europy takie jak Konwencja o ochronie praw

człowieka i podstawowych wolności.

43. Cztery zasady etyczne, które według wytycznych należy wziąć pod uwagę przy

projektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji to:

•

• 

poszanowanie autonomii człowieka,

zapobieganie szkodom,

24 



•

• 

sprawiedliwość,

możliwość wyjaśnienia .

44. Nadto, wytyczne zawierają siedem wymagań, które systemy sztucznej

inteligencji powinny spełniać, aby można je było uznać za godne zaufania, są

to: przewodnia i nadzorcza rola człowieka, solidność techniczna i

bezpieczeństwo, ochrona prywatności i zarządzanie danymi, przejrzystość,

różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość, dobrostan społeczny i

środowiskowy oraz odpowiedzialność.

45. W związku z powyższym, pomimo dość ogólnego charakteru wytycznych KE

zamawiający kształtując wymagania w postępowaniach, których przedmiotem

są rozwiązania AI, powinni zwracać uwagę również na aspekty etyczne.

Wnioski jakie płyną z wytycznych należy uwzględniać zarówno na etapie prac

koncepcyjnych i projektowania założeń planowanego systemu AI, jak i później

poprzez wprowadzenie do treści specyfikacji stosownych wymagań

przedmiotowych czy postanowień we wzorach umów - oczywiście z

uwzględnieniem uwarunkowań właściwych dla konkretnych przypadków.

VII. Podsumowanie

1. Omawiając problematykę zakupów rozwiązań AI w sektorze publicznym nie

wolno zapominać, że rozwiązania te stanowią podzbiór zbioru jakim są

systemy informatyczne. Wszystkie wyzwania dotyczące kupowania systemów i

usług IT pojawią się więc w toku prac nad dokumentacją postępowania

zmierzającego do zakupu sztucznej inteligencji. Konieczność zachowania

precyzji opisu przedmiotu zamówienia przy świadomości dynamicznych i

nieprzewidywalnych zmian technologicznych, konieczność zapewnienia

konkurencyjności opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji określonych

zależności między produktami, a niekiedy faktycznych monopoli dużych

producentów, wyzwania związane z różnymi modelami sprzedażowymi i

różnym ukształtowaniem modelu obrotu prawami własności intelektualnej,

zabezpieczenie przed vendor lock-in, etc. Z tym wszystkim i z wieloma jeszcze

uwarunkowaniami musi poradzić sobie każdy zamawiający w procesie zakupu

rozwiązań informatycznych. Zakupy systemów wykorzystujących sztuczną

inteligencję mają przy tym swoją specyfikę, wynikającą przede wszystkim z

wciąż innowacyjnego charakteru takich produktów oraz ze specyficznych

uwarunkowań faktycznych i technologicznych, przekładających się na

problemy prawne, jak choćby kwestia dostępu do danych czy zapewnienia

określonego poziomu ochrony kwestii etycznych. Kompletne regulacje w tym

zakresie jeszcze nie powstały, ponieważ - jak wiadomo - prawo nigdy nie

nadąży za zmianami technologicznymi. Zamawiający mogą jednak kupować
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zakup takiego rozwiązania wymagać będzie przeprowadzenia postępowania w 

najbardziej  popularnym trybie przetargu nieograniczonego,  po 

przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, lub nawet bez tej 

procedury, jeżeli zamawiający posiada wystarczające kompetencje, by 

stworzyć dobry opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy. W innym 

przypadku konieczne może być zastosowanie trybu partnerstwa 

innowacyjnego z prototypowaniem i weryfikacją osiągania celów pośrednich 

przez poszczególnych wykonawców, w celu finalnego wyłonienia optymalnego 

rozwiązania. 

2. Przy przygotowywaniu procesu zakupowego na rozwiązania AI instytucje

publiczne powinny mieć na uwadze, by zwiększanie efektywności ich działań,

nie odbywało się kosztem przejrzystości i rozliczalności stosowanych

rozwiązań. Na tym etapie instytucje publiczne mogą przewidzieć warunki

wpływające na zwiększenie transparentności zamawianych systemów (np.

poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzenia niezależnego audytu

systemu). Takim warunkiem może być także wskazanie w dokumentacji

zakupowej, że algorytm określający sposób działania zamawianego systemu

zostanie proaktywnie publicznie udostępniony. Ma to szczególne znaczenie w

kontekście tego, że algorytm opisujący sposób działania systemu, używanego

przez instytucję publiczną do wykonywania jej zadań, przy spełnieniu pewnych

warunków może zostać uznany za informację publiczną. 25 

3. Niniejsze opracowanie z pewnością nie obejmuje wszystkich możliwych

wyzwań, które podjąć będą musieli zamawiający kupujący rozwiązania AI.

Jego celem jest natomiast zwrócenie uwagi na główne obszary, w których

zakup taki powinien być szczególnie przeanalizowany i w których konieczne

mogą być rozwiązania prawne inne, niż stosowane w typowych zakupach

systemów informatycznych. W zależności od sytuacji, umowa na dostawę

rozwiązania AI może nie odbiegać zasadniczo od innych umów dotyczących

wdrożeń systemów, albo też może być znacznie bardziej rozbudowanym i

złożonym kontraktem, uwzględniającym szczególne ryzyka związane z

funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, kwestie praw do wytworów sztucznej

inteligencji, nadzoru nad jej działaniem, w tym nad warstwą etyczną efektów

funkcjonowania rozwiązań AI, etc. Niewątpliwie kupowanie sztucznej

inteligencji i korzystanie z niej, stawia przed zamawiającymi nowe wyzwania i

konieczność odpowiedzi na pytania, które dotychczas nie były zadawane. Nie

oznacza to jednak, że zakupy takie nie mogą być dokonywane - pomimo iż

materia jest nowa, istniejące konstrukcje prawne są w stanie ją obsłużyć.
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