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rozwój gospodarki, nauki, społeczeństwa i każdego z nas. 

Dyskusje te często są wypełnione emocjami. Wizja przejęcia 

kontroli nad światem przez roboty miesza się z rajską 

perspektywą „służby” AI ku chwale ludzkości. Gdzie leży 

prawda?  

Wciąż jej szukamy. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się 

zapytać dziennikarzy - osoby, które kształtują społeczną 

opinię na temat sztucznej inteligencji - o ich postrzeganie 

tego zjawiska. Jakie mają obawy, a jakie dostrzegają 

korzyści? Czy już dzisiaj czują wpływ AI na życie? Co pomijają 

w przekazach dostawcy technologii AI? Czy możemy im ufać? 

Odpowiedź na te kilka pytań ma zbliżyć nas do jednego 

celu: lepszego rozumienia sztucznej inteligencji przez jak 

największą grupę jej odbiorców. Tak, chcemy odpowiedzieć 

na kolejne trudne pytanie - jak rozwijać wiedzę o technologii 

AI, by jej użytkownicy byli świadomi potęgi, która w niej 

drzemie? A w konsekwencji, by mogli jej używać w sposób 

najbardziej przydatny i efektywny. Z korzyścią dla całego 

społeczeństwa. 

Zapraszam do zapoznania się z wynikami naszej sondy  

i dalszej dyskusji pod hasztagiem #czyleciznamirobot.

Łukasz Malczewski
Managing Director | d*fusion communication

Naturalny głos
sztucznej inteligencji

WSTĘP
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Obowiązkiem osób zajmujących się komunikacją 

jest wyjaśnianie świata, który nas otacza. 

Obowiązek ten jest dziś większy niż dotychczas, 

ponieważ świat włączył szósty bieg i pędzi w 

zawrotnym tempie niesiony siłą technologii. 

Jesteśmy obecnie świadkami istotnego dialogu 

o znaczeniu i wpływie sztucznej inteligencji na 



Agencja PR d*fusion communication przeprowadziła badanie pt. „Czy leci z nami robot?”, dotyczące postrzegania 

zagadnienia sztucznej inteligencji wśród polskich dziennikarzy.

Celem badania było nie tylko określenie nastawienia przedstawicieli mediów do 

dynamicznie rozwijającego się zjawiska, ale również poznanie dostrzeganych przez 

nich korzyści i wskazanie głównych obaw. 

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2019 r. w formie ankiety internetowej. 

Wzięło w nim udział 110 dziennikarzy reprezentujących redakcje o profilu: IT – 53%, 

ogólne/ biznes – 47%.

Kluczowe wnioski z badania

Raport w skrócie

Zapytanych dziennikarzy ma 
pozytywne nastawienie do 
AI i z ciekawością czeka na 
to, co jeszcze przyniesie jej 
faktyczne wprowadzenie.

POTENCJAŁ ROZWÓJ ZMIANA

72,7%

Tyle ankietowanych 
uważa, że AI to szansa dla 
rozwoju gospodarczego i 
społecznego.

80%

Taki odsetek dziennikarzy 
jest zdania, że sztuczna 
inteligencja wpłynie 
pozytywnie lub znacząco 
zmieni ich pracę.72%
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I. 
Sztuczna inteligencja  
zmieni świat



AI, jak każda nowość, wzbudza ciekawość i sprawia, że 

poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań. Jednocześnie  

w naszych umysłach pojawiają się obawy. Społeczeństwo 

jest podzielone w kontekście wdrażania algorytmów 

sztucznej inteligencji. Kluczowe było więc dla nas ustalenie 

stosunku, jaki do AI ma grupa kształtująca opinię w tym 

temacie.

Blisko 73% dziennikarzy ma do AI pozytywny lub bardzo 

pozytywny stosunek. Z grupy 110 badanych, zaledwie  

4 osoby zaznaczyły, że ich nastawienie ma lekko 

negatywny charakter. 

AI
oczami dziennikarzy
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 Moje nastawienie do AI jest:

#czyleciznamirobot



80% dziennikarzy uważa, że sztuczna inteligencja to szansa  

dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
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Respondenci zostali poproszeni o scharakteryzowanie 

wpływu, jaki AI będzie miała na ich zawód. Większość  

z nich jest zgodna i określa go jako „znaczący”. Z jednej 

strony ankietowani boją się, że zaawansowane AI odbierze 

im pracę, z drugiej liczą, że będzie pomocna w analizie 

szeroko rozumianego czytelnictwa i przy badaniu trendów 

biznesowo-społecznych. Mają także nadzieję, że dostarczy 

im wielu tematów do publikacji.

Perspektywa przyszłości, w której sztuczna inteligencja 

odgrywa istotną rolę w naszym życiu jest intrygująca.  

W oczach znacznej większości dziennikarzy (80%), jest 

to szansa dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Niemniej jednak, dla 28% to także duży powód do 

obaw. Co ciekawe, prawie tyle samo badanych (29%) 

nie deklaruje nawet, że zauważa AI w swoim życiu.  

Czy boimy się tego, co nam nieznane?

NIE

NIE

NIE

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

0%               7%              13%                       44%              36%

14%               38%              20%                       17%              11%

4%               25%              30%                       31%              10%

TAK

TAK

TAK

80%

AI to szansa dla rozwoju gospodarczego

28%

AI to powód do obaw

29%

AI nie ma wpływu na moje życie

#czyleciznamirobot



Prace nad problematyką rozwoju AI w Unii Europejskiej 

nabierają tempa. Działania określające ramy rozwoju 

sztucznej inteligencji w zgodzie z etyką oraz poszanowaniem 

praw i obowiązujących przepisów zaczną być realizowane 

najprawdopodobniej w 2020 roku. Specjalnie powołane 

w tym celu służby Komisji Europejskiej, AI Watch przejmą 

pieczę nad monitorowaniem rozwoju sztucznej inteligencji 

w krajach członkowskich. By plan wdrażania innowacyjnych 

algorytmów zgodnych z prawem przebiegał pomyślnie, 

konieczne jest utworzenie jednolitego rynku cyfrowego  

i regulujących go ram. Kolejny krok to zatwierdzenie wniosków 

ustawodawczych dotyczących cyberbezpieczeństwa, big data 

i budżetu obejmującego finansowanie badań oraz wdrażanie 

technologii opartych na AI.

Jedynie 3 na 110 dziennikarzy 

jest przekonanych, że dostawcy 

technologii faktycznie zwracają 

uwagę na aspekty prawno-etyczne AI.

3/110
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AI: regulacje prawne
i aspekty etyczne

AI to na tyle szeroki temat, że trudno jest mówić o jednej 

spójnej definicji, która obejmie cale spektrum zastosowania 

tej technologii. To sprawia, że opracowanie obejmujących 

ją regulacji prawnych i wytycznych dotyczących kwestii 

etyki, norm etc. stanowi nie lada wyzwanie. Często także 

to, co określane jest mianem sztucznej inteligencji,  

w rzeczywistości sprowadza się do procesów uczenia 

maszynowego (ang. machine learning). 

Obecnie sformułowania „sztuczna inteligencja” używa się 

do opisu wielu, często całkowicie odmiennych od siebie 

rozwiązań i technologii. 

„Niemal żadna firma nie tłumaczy, co kryje się pod 

sformułowaniem AI, a przecież jest to pojęcie bardzo 

szerokie” – zaznaczył jeden z uczestników badania. Brak 

precyzyjnej definicji, czym jest sztuczna inteligencja czyni 

kwestię opracowania regulującego ją prawa coraz bardziej 

palącą. W opinii dziennikarzy to temat niemal całkowicie 

pomijany przez koncerny technologiczne. Jedynie 3 na 

110 uczestników badania jest pewnych tego, że dostawcy 

technologii faktycznie zwracają uwagę na aspekty prawno-

etyczne AI. Zdecydowana większość nie wie nic na ten temat 

lub przeczy temu stwierdzeniu. 

NIE

NIE

1    2       3          4              5

1    2       3          4              5

12%   28%       45%         13%            2%

19%   41%      32%          7%            1%

TAK

TAK

Czy dostawcy AI przywiązują 
wagę do kwestii prawnych?

Czy dostawcy AI przywiązują 
wagę do kwestii etycznych?

#czyleciznamirobot



Zdaniem dziennikarzy sztuczna inteligencja w przyszłości 

zredefiniuje stosunki gospodarcze i społeczne całego 

świata. Jej wkroczenie w naszą rzeczywistość przyjmie 

jednak formę „naturalnej rewolucji”, czyli procesu, który 

chociaż zmieni status quo w wielu aspektach życia, zrobi to 

w niezauważalny sposób. Społeczeństwo prawdopodobnie 

nie dostrzeże momentu przeskoku automatyzacji  

i uświadomi sobie jej realną obecność po dłuższym czasie. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wdrażane obecnie rozwiązania AI 

to zaledwie początkowy etap całego procesu, postawienie 

realistycznej diagnozy wpływu sztucznej inteligencji na 

społeczeństwo i biznes jest w zasadzie niemożliwe. 

Badanie „Czy leci z nami robot?” pozwoliło jednak na 

zarysowanie głównych prognoz, co do których większość 

ankietowanych jest zgodna. 

AI to ogromna szansa cywilizacyjna. Wśród głównych 

korzyści płynących z jej pojawienia się w życiu ankietowani 

wybrali: oszczędność czasu (77,3%), rozwój nauk, np. 

medycyny (75,5%), oraz poprawa komfortu życia (56,4%). 

Wdrażanie mechanizmów sztucznej inteligencji to przede 

wszystkim sposób na „ułatwienie” sobie codzienności, 

czyli przodujący cel wszystkich innowacyjnych technologii 

wkraczających na rynek. 

W erze nieustającego pośpiechu i chronicznego stresu to 

niewątpliwie jedna z głównych zalet, na którą dziennikarze 

czekają z niecierpliwością.

Lista wskazywanych w raporcie 
korzyści i zagrożeń, które 
niesie ze sobą AI, to oczywiście 
jedynie wierzchołek góry 
lodowej. Codziennie przybywa 
komunikatów potwierdzających 
niezwykłe tempo rozwoju tej 
technologii. Z krzykliwych haseł 
w kolejnych prezentacjach 
przeobraża się w namacalne 
produkty i usługi.

Nasza rola, jako konsultantów od komunikacji, sprowadza się do 
jednego – o sprawach trudnych i zawiłych pomagamy mówić jak 
najprościej. Dzięki temu możemy mieć pewność, że sygnał zostanie 
właściwie odczytany… inaczej niż w przypadku statku Matka (MU-TH-
UR) nie zaowocuje to przyjęciem na pokład niechcianego pasażera.

Wskazywany często w odpowiedziach wpływ na rozwój nauki 
powinien także dotyczyć kwestii umiejętności posługiwania się 
technologiami cyfrowymi (ang. digital literacy). To dzięki niej 
szeroko nadawany sygnał trafi na każdy pokład i zostanie właściwie 
odczytany.
 
Wtedy pytanie #czyleciznamirobot? nie będzie konieczne, ponieważ 
będzie on pełnoprawnym członkiem załogi.

Proces adaptacji AI w naszym życiu przyjmie podobną 

formę, jak miało to miejsce w przypadku druku, 

elektryczności, maszyny parowej czy Internetu  

- zmieniając codzienność w zakresie pracy, edukacji  

i życia osobistego czy rozrywki. 

Rewolucja
bez pomników

Korzyści
i zagrożenia AI

08#czyleciznamirobot

Ósmy pasażer... 
Nie wiadomo?

Piotr Jamrogiewicz
Account Director | d*fusion communication



Rozwój nauki (np. medycyny) 75.5%

56.4%

20.9%

77.3%

31.8%

0.9%

11.8%

0.9%

2.7%

Pojawienie się nowych zawodów

Inne

Poprawa komfortu życia

Nowe kierunki studiów

Oszczędność czasu

Poprawa relacji  
międzyludzkich

Nowe formy rozrywki / spędzania czasu

Poprawa  
bezpieczesńtwa

Jakie najważniejsze korzyści dla społeczeństwa  
może przynieść AI? [maksymalnie 3 odpowiedzi]

Respondenci badania wyróżnili także trzy, kluczowe ich 

zdaniem, zagrożenia. Wśród nich znajdują się: zagrożenia 

dla prywatności (68,2%), utrata miejsc pracy (57,3%) 

oraz narażenie na cyberataki (50%). Na tej podstawie 

można wysnuć przypuszczenie, że ludzie obawiają  się 

skali, w jakiej AI może przejąć władzę nad procesami 

wpływającymi na życie każdego z nas. Dziennikarze 

dopuszczają myśl, że algorytmy wymkną się spod kontroli 

i staną się inteligentniejsze/bardziej sprawne od ludzi.  

To w tym miejscu rodzi się obawa o spadek liczby miejsc 

pracy, w których maszyny już teraz zastępują ludzi. Co 

więcej, w dobie cyfryzacji rodzi się także strach przed 

ingerencją w prywatność. Mechanizmy sztucznej inteligencji 

opierają się na ogromnej ilości danych, w związku z czym 

ryzyko jakichkolwiek błędów może skutkować poważnymi 

incydentami, zwiększającymi podatność na cyberataki oraz 

bezprawne ujawnienie prywatnych informacji. Współczesne 

społeczeństwo wciąż nie wie, jak może się przed nimi bronić.
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Respondenci badania wyróżnili trzy kluczowe zagrożenia. Wśród nich są: 
zagrożenia dla prywatności (68,2%), utrata miejsc pracy (57,3%)  
oraz narażenie na cyberataki (50%).



10

Narażenie na cyberataki 50%

41.8%

68.2%

23.6%

21.8%

0.9%

57.3%

0.9%

Spadek zaufania do instytucji

Utrata kontroli nad procesami w firmie

Utrata miejsc pracy

Niekontrolowany przyrost danych

Obniżenie poziomu  
kreatywności

Zagrożenie dla prywatności

Nie niesie ryzyka

Jakie zagrożenia niesie ze sobą AI? 
[maksymalnie 3 odpowiedzi]

#czyleciznamirobot



II. 
Czy AI
zrewolucjonizuje biznes?



Z roku na rok inwestycje w rozwiązania AI, machine learning, 

przetwarzanie języka naturalnego (NLP) czy analizę obrazów 

sięgają coraz wyższych kwot. Polska jest na dobrej drodze 

do gotowości operacyjnej w tym zakresie, jednak jest to 

wyzwanie wymagające od przedsiębiorców zatrudniania 

specjalistów IT, modyfikacji modeli biznesowych, wielu 

szkoleń oraz, co może być najtrudniejsze, zmiany kultury 

organizacji. Dlatego dziennikarze biorący udział w badaniu 

zostali poproszeni o wskazanie trzech głównych branż, 

które AI odmieni najbardziej. 

Według ankietowanych, na rozwoju sztucznej inteligencji 

najbardziej zyskać może medycyna (78%), finanse (50%) 

oraz produkcja (43%). 

W wielu z tych sektorów już teraz można zaobserwować 

wdrażanie algorytmów AI i uczenia maszynowego, przez 

zaawansowaną diagnostykę i przewidywanie ryzyka 

chorób – medycyna; prostą analitykę finansów osobistych, 

doradztwo personalne, wykrywanie fraudów i obsługę 

klienta – finanse; po optymalizację i robotyzację procesów 

– produkcja. 

Inne wskazane przez dziennikarzy branże, które mają 

ich zdaniem szansę zyskać na rozwoju AI to e-commerce 

(38,2%), motoryzacja (38,2%), handel/retail (35,5%), 

logistyka (33%) oraz reklama i marketing (27,3%).

Stawkę zamykają kolejno: energetyka (15,5%), media 

(13.6%), turystyka i consulting (po 6,4%), a także sektor 

real estate (4,5%).

Nowe rozdanie
dla wielu branż

12#czyleciznamirobot



Które branże mają szansę najwięcej zyskać  
na rozwoju sztucznej inteligencji? [maksymalnie 3 odpowiedzi]

13#czyleciznamirobot

Medycyna 70.9%

50%

39.1%

35.5%

27.3%

15.5%

13.6%

4.5%

6.4%

6.4%

0.9%

0.9%

0.9%

38.2%

38.2%

32.7%

Marketing / Reklama

E-commerce

Consulting

Finanse

Motoryzacja

Real Estate

ICT

Handel

Logistyka

Turystyka

Nauka

Produkcja

Energetyka

Media

Technologia
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Mechanizmy sztucznej inteligencji są więc wielką szansą dla 

ogólnej automatyzacji procesów biznesowych. Naturalnie, 

rozwój innowacyjnej technologii i jej wykorzystanie  

w poszczególnych dziedzinach to także początek rywalizacji 

między firmami, które tak jak w przypadku początków big 

data – nie boją się inwestować w to, co do końca nieznane. 

Analizując powyższe korzyści, łatwo wysnuć prosty wniosek 

– realnym zagrożeniem, związanym z wejściem sztucznej 

inteligencji w życie, jest zignorowanie jej potencjału.

Dziennikarze zostali poproszeni również o wytypowanie 

najistotniejszych ich zdaniem profitów, które sztuczna 

inteligencja przyniesie dla biznesu. Jak się okazuje, są one 

ze sobą w pewnym stopniu powiązane. Na pierwszym 

miejscu, według 100 badanych, znajduje się automatyzacja 

firmowych procesów. Za jej sprawą w przyszłości nastąpi 

także redukcja kosztów pracy (77,3%) oraz znaczne 

zwiększenie produktywności (57,3%). Wśród innych zalet 

ankietowani wymienili także odciążenie pracowników 

(36,4%) oraz poprawę jakości obsługi klienta (18,2%). 

Korzyści
dla biznesu

Automatyzacja procesów w firmach i instytucjach 90.9%

57.3%

36.4%

77.3%

18.2%

0.9%

Poprawa jakości  
obsługi klientów

Zwiększenie produktywności pracy

Lepsze zrozumienie 
potrzeb klientów

Redukcja kosztów pracy

Odciążenie pracowników

Jakie najważniejsze korzyści dla biznesu 
może przynieść AI? [maksymalnie 3 odpowiedzi]

#czyleciznamirobot



Z jednej strony istota AI bywa obecnie mocno nadużywana i na dzisiejszym 
poziomie rozwoju przeceniana. Z drugiej, wszyscy jesteśmy świadkami  
tego, w jak szybkim tempie przybywa zastosowań AI w życiu prywatnym  
i biznesowym – stwierdził jeden z badanych.
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Sztuczna inteligencja 
jako buzzword

Od chwytliwych haseł, takich jak „rewolucja w branży”, 

po debaty, raporty i konferencje poświęcone AI, temat 

sztucznej inteligencji jest odmieniany przez wszystkie 

możliwe przypadki. Biznes komunikuje do swojego 

otoczenia to, że powinno mieć ono na uwadze wdrożenie AI 

już teraz. Mnogość komunikatów i różnorodność przekazu 

była przyczynkiem do pytania o słuszność określania tej 

technologii pojęciem AI i tego, czy będzie miała ona realny 

wpływ na ludzi, czy też dokona żywota jedynie na slajdach 

prezentacji w działach marketingu.

Zapytani wprost o to, czy AI to kolejny chwyt marketingowy, 

ankietowani dziennikarze niemal jednogłośnie przyznali, 

że jest to technologia, która już niedługo będzie miała 

realny wpływ na nasze życie. Niemniej jednak wskazali 

również, że związana z nią terminologia jest obecnie często 

nadużywana.

Podobne zjawisko i zbliżone opinie można było 

zaobserwować w Polsce kilka lat temu, kiedy buzzwordem 

była „chmura obliczeniowa”. Nie da się zaprzeczyć, że 

aktualnie rozwiązania chmurowe to zdecydowanie więcej 

niż tylko marketingowy trend, a wiele przedsiębiorstw nie 

wyobraża sobie dalszej działalności firmy bez ich obecności.

Ankietowani są zdania, że „już w ciągu dekady AI przyniesie 

najszybszy w historii świata rozwój nauki, przemysłu  

i samego postrzegania otaczającego nas świata”.

#czyleciznamirobot
Dołącz do dyskusji na:

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=czyleciznamirobot&src=typd&lang=pl
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Popularyzacja rozwiązań sztucznej inteligencji wymaga sprawnej komunikacji między jej twórcami, 

a społecznością, która będzie z niej korzystać. Już teraz obserwujemy mnóstwo projektów AI, które są 

rozwijane przez start-upy i dojrzałe przedsiębiorstwa. Jednocześnie mamy do czynienia z szumem 

informacyjnym, który kłębi się wokół pojęcia AI. Nie tylko zakłóca on społeczny odbiór sztucznej inteligencji, 

ale także wzbudza niepotrzebne emocje, hamujące trzeźwą dyskusję. 

Realny wpływ na życie oraz korzyści płynące z AI widać już wyraźnie w wielu segmentach rynku. Dla 

większości jest to jednak zaledwie początek przełomowej drogi. Szefowie korporacji wciąż mają wiele 

obaw, które w dużej mierze wywodzą się z konieczności przeprowadzenia złożonych zmian wewnątrz 

organizacji. Stanowią one dla nich często znacznie większe wyzwanie, niż to płynące z nieznajomości 

zaawansowanej technologii. Właśnie dlatego ważna jest skuteczna komunikacja, rozwiewająca mity 

narastające wokół sztucznej inteligencji. Pozwoli ona na szybsze wprowadzanie konkretnych rozwiązań, 

które służą ludziom i zredukuje obawy związane z nieznanym. 

Niezwykle ważna jest również szybkość reakcji na obawy okazywane przez najbliższe nam otoczenie. 

Sztuczna inteligencja to także bezapelacyjna zmiana kultury, w której miano „znajomych” już wkrótce 

zyskają maszyny. W przyszłości staną się one integralną częścią naszego społeczeństwa i nic nie wskazuje 

na to, by proces ten przestał postępować. Już dzisiaj każdy z nas musi zacząć naukę dialogu z maszynami. 

Agencja stworzona w cyfrowych czasach, odpowiadająca na wyzwania komunikacyjne przyszłości. 

Innowacyjność stanowi dla nas szczególną wartość. Dotyczy nie tylko kreatywnego podejścia do 

realizowanych projektów, ale również skutecznego komunikowania nowatorskich rozwiązań, usług  

i produktów. Powstaliśmy po to, by wspierać firmy i instytucje publiczne w ich skutecznej komunikacji  

z otoczeniem. Jesteśmy partnerem w kreowaniu i realizacji strategii komunikacyjnych przy użyciu narzędzi 

Public Relations, Customer Relations i Digital Communication. Budujemy efektywne relacje, które dają 

wartość naszym klientom.
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