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Druga edycja raportu “alGOVrithms. The 
State of Play” zawiera dogłębną analizę 
procesu automatycznego podejmowania 
decyzji w relacjach rząd-obywatel  
w Czechach, Węgrzech, Kosowie, Północnej 
Macedonii i Polsce. Badano regulacje 
prawne i polityki związane z używaniem 
algorytmów w sektorze publicznym, 
praktykę ich tworzenia, wdrażania  
i wykorzystywania na różnych szczeblach 
władzy, koncentrując się przede wszystkich 
na ich przejrzystości oraz rozliczalności. 
Zwracano również uwagę na potencjalne 
ryzyka dyskryminacji oraz występowanie 
odpowiednich mechanizmów, które 
je minimalizują. W raporcie opisano 
popularne modele zakupowe, kompetencje 
cyfrowe urzędników, a także otwartość 
na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.

alGOVrytm - termin stworzony 
przez zespół badawczy na określenie 
systemów automatycznego 
podejmowania decyzji, stosowanych 
przez instytucje publiczne, 
które wpływają pośrednio lub 
bezpośrednio na prawa i obowiązki 
obywateli i obywatelek. 

Zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy narzędzia, 
które wspierają proces przydzielania 
sędziów i urzędników do rozpatrywania 
spraw sądowych lub administracyjnych; 
wykrywania oszustw i nadużyć  
w wykorzystaniu środków publicznych; 
usprawniania procesów administracyjnych  
i przetargowych oraz przyznawania  
pomocy społecznej i innych świadczeń 
socjalnych. Opisaliśmy niektóre 
rozwiązania, które zostały stworzone jako 
odpowiedź na kryzys związany z pandemią 
COVID-19. Analizujemy narzędzia, mające 
wspierać władze w kontrolowaniu 
przestrzegania kwarantanny, ocenianiu 

trafności wydatkowania pomocy public-
znej przez wybrane firmy, czy wykrywania 
ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia.  

Podobnie jak w raporcie wydanym w 2019r., 
nie zidentyfikowaliśmy w badanych 
krajach istnienia kompleksowych ram 
prawnych, regulujących proces wdrażania 
i wykorzystywania alGOVrytmów oraz ich 
przejrzystości. 

Poza rzadkimi przypadkami, nie spotka-
liśmy się również z praktyką angażowania 
organizacji pozarządowych, środowisk 
akademickich czy innych niezależnych 
ekspertów w proces tworzenia polityk 
i regulacji czy prac nad konkretnymi 
rozwiązaniami technologicznymi. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
trudno było nam zgromadzić niezbędną 
wiedzę na temat szczegółowego działania 
alGOVrytmów, ponieważ nie istnieją 
mechanizmy pozwalające na taką analizę 
- alGOVrytmy nie są, przynajmniej  
w zadowalającym stopniu, przejrzyste. 
Jest to tym bardziej dokuczliwe, 
że dotyczy stosowania rozwiązań 
informatycznych w sektorze publicznym,  
a więc może wywierać silny wpływ na prawa  
i obowiązki obywateli oraz obywatelek. 
W niektórych przypadkach odmówiono 
nam dostępu do jakichkolwiek informacji 
na temat alGOVrytmu. Centralne Biuro 
Antykorupcyjne odmówiło nawet dostępu 
do informacji jaki był koszt systemu do 
sprawdzania prawidłowości wydatkow-
ania pomocy przez polskich przedsiębior- 
ców w ramach tzw. tarczy antycovidowej. 

Zidentyfikowaliśmy istotny problem 
braku kompetencji urzędników, którzy 
są bezpośrednio odpowiedzialni za 
wykorzystanie alGOVrytmów. Bardzo 
często muszą  polegać na wiedzy 
firm zewnętrznych, dostarczających 
narzędzia, a w samych urzędach brakuje 
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kompleksowych polityk, ograniczających 
ryzyko negatywnych skutków, 
generowanych przez automatyczne 
podejmowanie decyzji. 

Mieliśmy duże problemy z ustaleniem 
czy systemy monitoringu miejskiego  
w jednym z miast na północy Polski 
posiadają mechanizmy analizowania 
skupisk ludzi. Władze miasta podały 
taką informacją na oficjalnym portalu, 
ale już w oficjalnym piśmie zostaliśmy 
poinformowani, że nie jest on stosowany. 
W ramach przedstawiania dobrych 
praktyk, warto zaznaczyć, że szczegó-
łowe informacje na temat tej technologii, 
zostały opublikowane przez jej autorów na 
GitHub-ie.     

Ciekawym zjawiskiem jest dzielenie się 
narzędziami między różnymi podmiotami 
publicznymi. Świdnik, który korzystając 
z rządowego programu GovTech Polska, 
zamówił aplikację do analizy sprawdzania 
poprawności wnoszenia opłat za śmieci 
komunalne przez mieszkańców, przekazał 
oprogramowanie innym miastom. 
Dobrą praktyką jest również podawanie 
w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - podstawowym dokumencie 
opisującym zamówienie publiczne - 
szczegółowych informacji nie tylko o celu 
działania narzędzia, ale też o rodzajach 
danych wejściowych, wykorzystywanych 
przez system.  
 
Niektóre państwa przygotowały w ostat-
nich miesiącach dość kompleksowe  
strategie rozwoju sztucznej inteligencji, 
w których sygnalizują potrzebę 
przygotowania ram regulacyjnych, 
wytycznych dotyczących etyki, 
czy konkretnych mechanizmów 
jak Oceny Skutków Algorytmizacji 
(Algorithmic Impact Assessments).  
W dokumentach możemy znaleźć obietnicę 
stworzenia ciał doradczych, które będą 
nadzorować proces wdrażania narzędzi 
automatycznego podejmowania decyzji 
oraz innych mechanizmów, zwiększających 
ich przejrzystość i rozliczalność. 

Polska należy do tych krajów i z początkiem 
2021 oficjalnie przyjęła Politykę 
Rozwoju Sztucznej Inteligencji, która  
w zadowalającym stopniu - na obecnym 
etapie co prawda wyłącznie na poziomie 
deklaracji - uwzględnia część naszych 
rekomendacji przedstawionych w raporcie 
z 2019 r. 

Jeżeli dobry poziom ogólnych strategii 
ma się przełożyć na konkretne działania 
i regulacje, rządy krajów, które były 
przedmiotem badania, mają wciąż dużo 
pracy przed sobą. Nie powinny  ograniczać 
się tylko do opracowywania rozwiązań do 
tych alGOVrytmów, które wykorzystują 
Sztuczną Inteligencję.  Niestety, wśród 
urzędników i polityków niewiele jest refleksji 
na temat potrzeby tworzenia podobnych 
strategii i regulacji wokół prostszych 
przykładów algorytmów, które nie 
wykorzystują AI, ale nadal mają znaczący 
wpływ na prawa i obowiązki obywateli. 
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Mimo tego, że część naszych rekomendacji została ujęta w dokumentach strategicznych, 
rekomendacje, które przedstawiliśmy już w 2019 r. nie zostały jeszcze w pełni wdrożone. 
Były one następujące:

Wprowadzenie horyzontalnych polityk dotyczących wdrożenia algorytmów.

Ustanowienie organu koordynującego na szczeblu rządowym.

Wdrożenie jasnych i możliwie kompleksowych regulacji dotyczących 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wprowadzenie standardów etycznych.

Angażowanie przedstawicieli/ek społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów/ek 
zewnętrznych w trakcie całego procesu tworzenia alGOVrytmów.

Wprowadzanie oceny skutków wdrażania algorytmów.

Wprowadzenie klauzul przejrzystości w umowach ze spółkami dostarczającymi 
oprogramowanie i jawność dostępu do kodu źródłowego.

Wydawanie wytycznych wyjaśniających działanie algorytmów.

Opracowywanie systemu kontroli poprawności działania algorytmów. 
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REKOMENDACJE 2021 

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 2020 i 2021 r. w Polsce, Kosowie, 
Północnej Macedonii, Czechach i na Węgrzech, uzupełniliśmy listę rekomendacji lub 
dodaliśmy elementy, które odpowiadają na współczesne wyzwania związane z wdrażaniem 
alGOVrytmów. Żeby zapewnić odpowiedzialne wykorzystanie technologii, a jednocześnie 
zagwarantować jej efektywne wykorzystanie w administracji publicznej, proponujemy by 
rządy i inne właściwe instytucje podjęły następujące działania:

Utworzenie organu rządowego lub wyposażenie istniejącego w dodatkowe 
kompetencje, w obszarze nadzorowania rozwoju, wdrażania i wykorzystania 
alGOVrytmów.

Owe podmioty publiczne byłyby odpowiedzialne za dostarczanie aktualnych  
i wyczerpujących informacji na temat alGOVrytmów władzom lokalnym oraz centralnym, 
mediom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom i obywatelom. Ten podmiot 
powinien mieć uprawnienia do monitorowania i kontrolowania istniejących alGOVrytmów 
oraz obowiązek przedstawiania rocznych sprawozdań na temat ich stosowania, 
ewentualnych nadużyć i na tej podstawie - formułowania rekomendacji. 

 
Szkolenie urzędników i urzędniczek w zakresie umiejętności niezbędnych do 
monitorowania i kontrolowania alGOVrytmów. 

Istnienie przeszkolonych i wykwalifikowanych urzędników oraz urzędniczek jest warunkiem 
koniecznym do zagwarantowania prawidłowego działania procesu automatycznego 
podejmowania decyzji. W urzędach musi kumulować się odpowiednia wiedza potrzebna 
do prowadzenia stałego monitoringu i audytu alGOVrytmów. Proponujemy wdrożenie 
kompleksowego harmonogramu szkoleń dla wybranych pracowników i pracowniczek 
administracji centralnej oraz samorządowej. Każda instytucja korzystająca z technologii, 
automatycznego podejmowania decyzji, powinna mieć co najmniej dwuosobowy zespół, 
który przeszedł szkolenia z zakresu alGOVrytmów i sztucznej inteligencji. 

Stworzenie ram prawnych gwarantujących przejrzystość oraz etykę działania 
alGOVrytmów.

Jasne wytyczne dotyczące tego, czym są godne zaufania, etyczne i przejrzyste alGOVrytmy, 
przyczyniają się do zwiększenia ogólnego zrozumienia tych technologii. Dlatego też regulacje 
tego obszaru powinny służyć jako wspólny dla wszystkich instytucji publicznych standard do 
opracowywania, nadzorowania, monitorowania i oceny nowych alGOVrytmów. Ponadto, 
jak największa przejrzystość i wytłumaczalność działania alGOVrytmów jest istotna dla 
wzrostu zainteresowania mediów, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich 
tą tematyką. 
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Stworzenie niezbędnych ram prawnych oraz zachęcanie organizacji pozarządowych 
i środowisk akademickich do angażowania się w monitorowanie i kontrolowanie 
działań alGOVrytmów.

Podmioty publiczne powinny być bardziej skłonne do współpracy i zachęcać organizacje 
pozarządowe oraz środowiska akademickie do angażowania się w debatę na temat 
algorytmizacji relacji państwo-obywatel. Przy pracy nad regulacjami, należy pamiętać 
o stworzeniu mechanizmów, pozwalających organizacjom, akademikom i mediom 
na monitorowanie wdrażania i stosowania alGOVrytmów. Może to odbywać się za 
pośrednictwem powołanych przy instytucjach publicznych rad lub zespołów zadaniowych.  
Proponujemy również stworzenia specjalnego programu budowania potencjału organizacji 
pozarządowych w dziedzinie ochrony praw człowieka  i obywatela, który wyposażałby je 
w nowe umiejętności, dzięki którym wsparłyby proces odpowiedzialnego wykorzystania 
alGOVrytmów w sektorze publicznym. 

Inicjowanie publicznych debat pomiędzy decydentami, organizacjami społecznymi, 
mediami, przedsiębiorstwami, obywatelami i obywatelkami w celu współtworzenia 
alGOVrytmów, które gwarantowałyby realizację zasad dobrego rządzenia, ochronę 
praw człowieka i przestrzegania standardów demokracji.

Zainicjowanie szerokiej debaty na temat wykorzystania alGOVrytmów i sztucznej 
inteligencji w rządzeniu powinno stać się priorytetem dla krajów, które aspirują do 
rozwoju w tym obszarze. Dobrze poinformowane społeczeństwo przekaże władzom 
bezcenne informacje i pomysły na to, jak kształtować przyszłość tych technologii oraz 
zagwarantować realizacji zasad dobrego rządzenia, praw człowieka i demokracji.
 

Stworzenie krajowej grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. alGOVrytmów  
i sztucznej inteligencji, złożonej z przedstawicieli i przedstawicielek władz, organizacji 
pozarządowych, biznesu i środowisk akademickich, która będzie pełniła rolę doradczą 
podmiotom publicznym wykorzystującym systemy automatycznego podejmowania 
decyzji.

Niezależnie od potrzeby dysponowania ramami prawnymi i wytycznymi dla instytucji  
w zakresie zamawiania i audytowania algorytmów, zachodzi potrzeba posiadania 
stałego ciała eksperckiego. Podmiot taki pełniłby rolę doradczą: grupa ekspertów byłaby 
do dyspozycji parlamentu, rządu czy innych zainteresowanych podmiotów i posiadałaby 
aktualną wiedzę o najnowszych osiągnięciach i wyzwaniach w zakresie implementacji 
sztucznej inteligencji i algorytmów - zwłaszcza jeśli chodzi o ich wykorzystanie na dużą 
skalę lub w przypadkach ryzyka naruszenia praw człowieka.
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Zachęcanie do dzielenia się wiedzą i wymianą dobrych praktyk pomiędzy instytucjami 
rządowymi w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania alGOVrytmów.

Do tej pory wiedza na temat wykorzystania alGOVrytmów i sztucznej inteligencji była 
ograniczona do konkretnych podmiotów, które opracowywały i wykorzystywały te 
technologie. Władze na poziomie lokalnym i centralnym powinny przyjąć proaktywną rolę: 
promować dobre praktyki i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami ze swoich procesów 
wdrożeń automatycznego podejmowania decyzji. W ten sposób powstaną bazy dobrych 
praktyk, błędy będą łatwiejsze do identyfikacji i łatwiej będzie im zapobiegać. Jest to także 
sposób na wytworzenie kultury wzajemnego uczenia się urzędników i urzędniczek. 

Opracowanie standardów zamawiania, nadzorowania i audytowania alGOVrytmów.

Proponujemy, aby wprowadzić zestaw krajowych standardów zamawiania, nadzorowania 
i audytowania realizacji projektów, dotyczących automatycznego podejmowania decyzji, 
które powinny być stosowane przez wszystkie instytucje publiczne. Standardy takie powinny 
m.in. obejmować obowiązek umieszczania w ogłoszeniach o zamówieniu zakresu danych, 
które będą przetwarzane, celu tworzenia narzędzia, określeniu ram jego przejrzystości  
(w tym otwartości kodu źródłowego i możliwości przeprowadzania niezależnych audytów). 

Standardy takie musiałyby być na tyle generalne, by objąć wszystkie szczeble administracji 
oraz pozostałe instytucje i agencje publiczne. Ale jednocześnie, na tyle elastyczne w swoich 
sformułowaniach, by w przypadku nabywania najnowocześniejszego oprogramowania nie 
działały odstraszająco, a raczej stanowiły minimalne oczekiwane wytyczne, na podstawie 
których można tworzyć dalsze specyfikacje i wymagania.
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