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Świat staje się coraz bardziej złożony. Również problemy społeczne okazują się coraz bardziej 

złożone, a ich korzenie sięgają obszarów i dziedzin tak skomplikowanych, że standardowe 

sposoby rozwiązywania tych problemów przestają być wystarczające. Dodatkowo, organizacje 

sektora publicznego stoją w obliczu nowych wyzwań związanych z wynikami i rozliczalnością 

działań, zwiększającą się presją fiskalną oraz koniecznością spełnienia rosnących oczekiwań 

społeczeństwa co do transparentności funkcjonowania, gospodarności i zdolności reagowania. 

W konsekwencji, zarządzanie tak skomplikowanym organizmem jakim jest Państwo, staje się 

jeszcze trudniejsze.  

W tej nowej złożonej rzeczywistości odpowiedzią na rosnące wyzwania może być zastosowanie 

rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence – AI). Organizacje 

komercyjne na całym świecie już wykorzystują AI do automatyzacji manualnych zadań, 

podejmowania lepszych decyzji i poprawy obsługi klienta, osiągając w ten sposób większą 

produktywność i zadowolenie klientów. Organizacje sektora publicznego również dostrzegają 

potencjał tych technologii, wykorzystując je do wspierania wieloaspektowych procesów 

decyzyjnych. Zwłaszcza że obywatele coraz częściej oczekują takiej samej rewolucji w usługach 

publicznych, jakiej doświadczyli w ramach sektora prywatnego. 

Dzięki możliwości analizy danych z wielu źródeł, AI pomaga organizacjom sektora publicznego 

lepiej rozumieć procesy społeczno-gospodarcze, które przenikają wiele dziedzin i dyscyplin. 

Może sugerować nowe podejścia i przedstawić realne rozwiązania dla niektórych spośród 

najtrudniejszych wyzwań w zakresie polityki i zarządzania. AI może także stanowić podstawę do 

tworzenia nowych usług dla obywateli i przedsiębiorców, przewidywania kluczowych potrzeb 

społecznych i podejmowania działań mających na celu zapobieganie kryzysom. 

Ponadto, AI oferuje organizacjom publicznym duże możliwości, które nie mają zastosowania w 

sektorze prywatnym. Pozwala im uporządkować i przeanalizować ogromną ilość danych, które 

posiadają na temat obywateli, i wykorzystać je dla dobra społecznego. Organizacje mogą dzielić 

się danymi ze stronami trzecimi, które są w stanie tworzyć aplikacje lub usługi poprawiające 
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jakość życia obywateli, jednocześnie dbając o to, by strony te zachowały prywatność danych i 

transparentność wyników.  

AI daje także niepowtarzalną szansę organizacjom publicznym na to, aby kształtować, w jaki 

sposób obywatele będą korzystać z tych technologii i czerpać z nich korzyści. A to ważny aspekt 

i wielka wartość, ponieważ organizacje publiczne są odpowiedzialne również za promowanie 

etycznego wykorzystania AI, regulowanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa ją stosują oraz 

edukowanie obywateli w kwestiach obaw związanych z technologią. 

Istotne jest zatem, aby organizacje publiczne zaczęły korzystać z AI na jak największą skalę. Nie 

tylko dla własnych korzyści, ale również po to, aby poznać tę technologię, która niewątpliwie 

przenika obecnie coraz więcej aspektów naszego życia i będzie miała na nie coraz większy 

wpływ. Tak, by realnie i odpowiedzialnie kształtować politykę z nią związaną.  

Niniejszy dokument prezentuje korzyści wypływające z zastosowania AI oraz kluczowe wyzwania 

towarzyszące wdrożeniom. Pokazuje szereg realnych przykładów wykorzystania technologii w 

organizacjach sektora publicznego w Europie i na świecie – w obszarze finansów państwa, opieki 

społecznej, służby zdrowia, rolnictwa i sądownictwa. 

Definicja AI 

Aby zrozumieć zagadnienie AI w obecnym kształcie, ważne jest zdefiniowanie tego terminu w 

dwóch kontekstach.  

AI jako nauka. Sztuczna inteligencja jest nauką zajmującą się tworzeniem modeli i systemów 

naśladujących inteligentne zachowania ludzkie. Systemy te oparte są na zdolności maszyn do 

uczenia się oraz stosowania logiki i rozumowania, w celu zrozumienia zjawiska, na podstawie 

bardzo złożonych danych. W procesie uczenia maszyna pobiera wielkie ilości danych, wydobywa 

kluczowe cechy, określa metodę analizy, pisze kod do jej wykonania i tworzy inteligentne dane 

wyjściowe. 

AI przyspiesza przetwarzanie ogromu dostępnych danych, których interpretacja bez tego 

narzędzia byłaby utrudniona lub w ogóle niemożliwa. Może znaleźć wzorce i zależności, które są 

zwykle trudne do uchwycenia przez ludzi. Pozwala też na automatyzację skomplikowanych i 

czasochłonnych zadań, podnosząc wydajność pracy.  

AI jako zestaw technologii informatycznych. Sztuczna inteligencja obejmuje zestaw 

technologii, które wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analizę obrazu/wideo, 

uczenie maszynowe, wykresy wiedzy i inne technologie - a wszystko to, aby odpowiedzieć na 

pytania, odkryć wzorce i zależności oraz przedstawić rekomendacje.  

Warto pamiętać, że informatyka jest tylko jedną z dyscyplin niezbędnych do budowania 

rozwiązań AI. Efektywne (dobre) modele AI korzystają też ze wsparcia neurokognitywistyki, 

neuropsychologii, teorii organizacji i systemów, teorii zarządzania, biologii czy filozofii. 

AI to młoda dyscyplina, której 

zastosowanie wymaga 

spełnienia wielu warunków 

wejściowych – od regulacji 

poprzez dostęp do danych po 

kulturę zarządzania. Wyniki 

badania IDC, w zderzeniu z 

benchmarkiem eGovernment 

opublikowanym przez Komisję 

Europejską, pokazują korelację 

między poziomem cyfryzacji 

administracji a jej gotowością 

do wdrażania rozwiązań AI. 

Polsce nie brak ambicji, wciąż 

jednak musimy realizować 

ogromną pracę u podstaw 

procesu cyfryzacji. – Borys 

Stokalski, RETHINK 
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Technologie AI 

 

Źródło: IDC, 2020 
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Korzyści z wykorzystania AI w sektorze publicznym 

Według badania IDC, przeprowadzonego w listopadzie 2019 r. w Europie na próbie 2248 

organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników, istniały istotne różnice w stopniu 

wykorzystania AI w organizacjach administracji publicznej w Europie Zachodniej (WE) oraz w 

Europie Środkowowschodniej (CEE). W WE 30% respondentów z sektora publicznego już 

korzystało z rozwiązań AI w codziennej działalności, a kolejne 20% planowało wdrożenie w ciągu 

12 miesięcy, podczas gdy w CEE było to odpowiednio 3% i 8%. 

Czy Państwa organizacja korzysta z rozwiązań opartych na 

sztucznej inteligencji? 

 

Źródło: IDC EUROPEAN TECH AND INDUSTRY PULSE SURVEY, badanie IDC przeprowadzone wśród 

organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników w Europie, listopad 2019, N=291 (tylko respondenci z 

organizacji administracji publicznej) 

Zastosowania AI w sektorze publicznym są bardzo szerokie i mogą obejmować wiele obszarów 

działalności administracji publicznej. Respondenci IDC w Europie wskazywali, że najczęściej 

wykorzystują AI do wykrywania i redukowania nadużyć oraz poprawy efektywności zbierania 

danin. Na trzecim miejscu znalazły się spersonalizowane usługi dla obywateli.  

3%

76%

11%

8%

3%

6%

31%

13%

20%

30%

Nie wiem 

Nie korzystamy i nie planujemy 

Oceniamy, ale nie mamy konkretnych planów 

wdrożenia

Planujemy wdrożenie w ciągu najbliższych 12 

miesięcy

Obecnie korzystamy

WE

CEE

To prawda, że organizacje z 

sektora publicznego w regionie 

CEE pozostają w tyle jeśli chodzi 

o zastosowanie rozwiązań 

opartych na AI. Jednak ta 

sytuacja może się wkrótce 

zmienić, gdyż obserwujemy 

szybko rosnący popyt i coraz 

szersze zastosowania AI w 

administracji publicznej w CEE  – 

Jan Alexa, IDC Government 

Insights  
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W których z poniższych obszarów Państwa organizacja 

wykorzystuje lub planuje wykorzystać rozwiązania oparte na 

sztucznej inteligencji? 

 

Źródło: IDC EUROPEAN TECH AND INDUSTRY PULSE SURVEY, badanie IDC przeprowadzone wśród 

organizacji zatrudniających powyżej 10 pracowników w Europie, Listopad 2019, N=291 (tylko respondenci z 

organizacji administracji publicznej) 

Wykorzystanie AI może przynieść wiele wymiernych korzyści dla budżetu Państwa oraz 

obywateli. AI pozwala między innymi na:  

Podejmowanie bardziej świadomych decyzji Organizacje sektora publicznego muszą 

podejmować szereg złożonych decyzji, dotyczących kierunków wydatkowania ograniczonych 

środków publicznych, tak by sprostać oczekiwaniom społeczeństwa.  Dzięki zastosowaniu 

zaawansowanej analityki i AI, mogą oprzeć swoje decyzje na danych. Wykorzystanie danych 

pozwala monitorować efektywność wdrażanych programów i na bieżąco oceniać, które 

programy należy kontynuować i rozbudowywać, a które zakończyć. Pozwala to na racjonalizację 

budżetu i zasobów oraz wykorzystanie środków finansowych w możliwie najskuteczniejszy 

sposób.  

Wykrywanie nadużyć i niegospodarności. Organizacje administracji publicznej, które mają 

możliwość wykorzystania AI do analizy kompleksowych danych, mogą szybko zidentyfikować 

nietypowe lub podejrzane zachowania i zapobiec ewentualnym stratom - takim, jak te 

wynikające z uchylania się od płacenia podatków oraz składania wniosków o nienależne 

świadczenia socjalne i zasiłki dla bezrobotnych. Jednocześnie mogą podnieść efektywność 

kontroli podatników dzięki efektywniejszej alokacji zasobów.  

Budowę przyjaznego państwa. W kontaktach z administracją publiczną obywatele coraz 

częściej oczekują natychmiastowego dostępu do informacji, szybkiego załatwienia spraw i 

23%

23%

25%

25%

26%

26%

27%

28%

Ochrona i odpowiedź na cyberzagrożenia

Poprawa efektywności wewnętrznych procesów

Ustalanie optymalnego poziomu podatków / opłat

Ustalanie optymalnego poziomu wydatków 

socjalnych

Śledzenie i raportowanie zdarzeń i wypadków w 

czasie rzeczywistym

Spersonalizowane usługi dla obywateli (włączając 

wirtualnych asystentów)

Poprawa efektywności poboru danin publicznych

Wykrywanie i redukowanie nadużyć
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możliwości samoobsługi. Umiejętne zastosowanie AI sprzyja poprawie jakości usług oraz 

zadowoleniu obywateli. Pozwala zmniejszyć ich obawy związane z ochroną prywatności i 

umożliwić im kontakt z administracją publiczną w bardziej kompleksowy, bezpieczny i wygodny 

sposób.  Dodatkowo, ułatwia budowę ram do większej przejrzystości działań, pozwalając na 

generowanie i udostępnianie istotnych informacji o realizacji budżetu, które zazwyczaj nie były 

dostępne opinii publicznej. 

  

Według mnie główne korzyści z 

wykorzystania rozwiązań AI w 

sektorze publicznym są 

następujące: 

1. umożliwienie podejmowania 

lepszych decyzji, dzięki odkryciu 

wcześniej nieznanych zależności 

2. przyspieszenie i obniżenie 

kosztu realizacji obsługiwanych 

procesów poprzez ich 

automatyzację – prof. Bogumił 

Kamiński, SGH 
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Przykłady wykorzystania AI w sektorze publicznym 
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Finanse państwa  

Wdrożenia rozwiązań opartych na AI i zaawansowanej analityce w obszarze finansów 

publicznych należą do jednych z najbardziej złożonych i skomplikowanych. Warto jednak 

poszukiwać dla nich uzasadnienia biznesowego, gdyż z reguły przynoszą istotne wymierne 

korzyści, zarówno dla budżetu Państwa jak i dla wizerunku administracji publicznej. Najczęściej 

AI jest stosowana w celu wykrywania nadużyć, takich jak unikanie lub zaniżanie podatku VAT lub 

karuzele podatkowe.  

Ministerstwo Finansów w Polsce 

Lukę VAT w Polsce w 2016 r. oceniono na poziomie 20,8% przychodów teoretycznych. 

Konieczne zatem było podjęcie działań, które skutecznie zmierzałyby do jej zmniejszenia. 

Pierwszy krok obejmował wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który umożliwił 

organom Państwa dostęp do uporządkowanych danych i pozwolił na szybsze przeprowadzanie 

kontroli i ustalanie nieprawidłowości. Dzięki potencjałowi informacyjnemu, który wynikał z 

wprowadzenia JPK, można było wykorzystać uczenie maszynowe do usprawnienia wewnętrznych 

procesów biznesowych.  Ministerstwo Finansów zmierzało do tego, aby jak najszybciej dokonać 

jak najpełniejszej oceny ryzyka nieprawidłowości - tak, aby zachować możliwie najkrótsze czasy 

zwrotów VAT do podmiotów rzetelnych, a jednocześnie nie zwracać tym podmiotom, które są 

podejrzane, i to wobec nich podejmować działania kontrolne. 

Dodatkowo Ministerstwo zastosowało kompleksowe podejście do wykrywania i zapobiegania 

nadużyciom. Mechanizm wdrożonego rozwiązania korzysta z wielu technologii, w tym z 

zaawansowanej analityki z wbudowaną sztuczną inteligencją. Integruje też ogromne ilości 

danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. 

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Ministerstwo znacząco zwiększyło sprawność identyfikacji 

podmiotów i transakcji o podwyższonym ryzyku nadużyć, co podniosło skuteczność dalszych 

działań. Analityka przyczyniła się również do znaczącego skrócenia czasu od zajścia 

przestępstwa do jego wykrycia. Zatem Ministerstwo mogło uniknąć sytuacji, w których zwraca 

VAT podmiotowi przestępczemu, a ten natychmiast zamyka działalność. Dzięki zastosowanemu 

rozwiązaniu istotnie zmniejszyła się także liczba typów fałszywie dodatnich. Tym samym, 

Ministerstwo ograniczyło działania kontrolne wobec uczciwych podatników, a to z kolei 

poprawiło jego wizerunek w oczach obywateli. Dodatkowo, dzięki precyzyjnym wskazówkom 

podawanym kontrolerom przez system co do potencjalnych obszarów nadużyć, czas samej 

kontroli został zredukowany, a jej efektywność wzrosła.  Zwiększyła się także indywidualna 

skuteczność pracowników.   

Zastosowanie przytoczonych rozwiązań, wraz z innymi projektami, przyczyniły się do 

ograniczenia szarej strefy oraz do istotnego zredukowanie luki podatkowej w Polsce. Zaś efekt 

makroekonomiczny jest taki, że konkurencyjność uczciwych podmiotów wzrosła. 
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Federal Public Service (FPS) Finance w Belgii 

FPS Finance sprawuje funkcję Ministerstwa Finansów w Belgii. Celem FPS Finance była walka z 

przestępczością zorganizowaną zajmującą się karuzelami VAT, która przynosiła Państwu 

wielomilionowe straty.  

FPS zdecydowało się na wdrożenie hybrydowego podejścia z analizą sieci powiązań. Dzięki 

analizie ryzyka przy użyciu zaawansowanej analityki i AI, FPS mógł szybko zidentyfikować 

potencjalnych przestępców i podjąć działania, zanim wyrządzili oni znaczne szkody. 

Zastosowano podejście holistyczne, obejmujące wiele obszarów i rodzajów transakcji. Skupiono 

się na analizie określonych profilów transakcji, a nie na poszczególnych, potencjalnie narażonych 

sektorach. Taka taktyka pozwoliła na uniknięcie sytuacji, w której skupienie się na ścisłym 

monitorowaniu transakcji w określonej branży przyczyniłoby się do przeoczenia nowych 

przestępstw w innych obszarach, jeśli oszust zdecydowałby się zmienić strategię. Warto dodać, 

że istotnym elementem wspierającym wykrywanie przestępstw była wiedza biznesowa 

urzędników i współpracujących z nimi ekspertów. Rozwiązania analityczne pozwalały na 

wykrywanie anomalii: pokazywały, że dana sytuacja odstaje od normy i może stanowić nową 

klasę przestępstw. Następnie wszystkie anomalie były weryfikowane przez ekspertów, pod 

kątem ich szkodliwości – czy dana anomalia jest nadużyciem czy też nie – a w kolejnym kroku 

tworzono reguły eksperckie (które później mogły zostać zautomatyzowane) pokazujące, co z 

daną anomalią należy zrobić.  

Wdrożenie opisanych rozwiązań zaowocowało wykryciem wielu sieci przestępczych, zajmujących 

się karuzelami VAT. W konsekwencji, straty w płatnościach podatku VAT w Belgii zmniejszyły się 

aż o 98%, a rząd zyskuje prawie 1 miliard euro rocznie. 

Sztuczna inteligencja pozwala nie 

tylko na identyfikowanie znanych 

zjawisk – odpowiednio 

wykorzystana ułatwia 

wykrywanie anomalii, a co za 

tym idzie zapewnia organizacji 

umiejętność uczenia się i 

dostosowywania strategii 

działań do zmieniającego się 

otoczenia. W przypadku nadużyć 

pozwala to na wykrywanie 

nowych klas przestępstw. – 

Patryk Choros, SAS Institute  
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HM Revenue & Customs (HMRC) w Wielkiej Brytanii 

HRMC działa w dość skomplikowanym środowisku, zajmując się między innymi administracją 

podatków pośrednich i bezpośrednich oraz ubezpieczeń społecznych. Szybka i skuteczna 

identyfikacja sieci przestępczych i oszustw w tych obszarach ma kluczowe znaczenie. HRMC 

dążył do zmniejszenia luki podatkowej – która wynosiła w Wielkiej Brytanii około 10 miliardów 

funtów. Organizacja wdrożyła system Connect, który kompiluje i analizuje wiele wewnętrznych i 

zewnętrznych źródeł danych w celu ujawnienia ukrytych związków, co pozwala szybko wykryć 

nadużycia i odpowiednio zareagować. Ta szeroka integracja danych uwolniła potencjał 

wykorzystania analityki. Ze względu na różnorodność przestępstw, HMRC wykorzystuje wiele 

metod do analizy, włączając: segmentację i profilowanie, grupowanie, modele predykcyjne, 

wykrywanie anomalii, analizę sieci powiązań i inne. Największym wyzwaniem podczas wdrożenia 

było stworzenie nowego środowiska, organizacji i kultury pracy, uwzględniającej korzystanie z 

narzędzi analitycznych oraz zaangażowanie i przeszkolenie pracowników.  

Rezultatem działań HMRC jest możliwość szybszej i bardziej inteligentnej interwencji. Poprawia 

to wskaźniki wykrywalności, zmniejsza liczbę fałszywie pozytywnych alertów, co z kolei pozwala 

uniknąć niepotrzebnych interwencji oraz daje nowe możliwości zapobiegania. HMRC szacuje, że 

dzięki działaniom mającym na celu zmniejszenie luki podatkowej - w tym zastosowaniu 

rozwiązań wykorzystujących zaawansowaną analitykę - uda się uzyskać 7 miliardów funtów 

dodatkowych podatków.  

Pomoc społeczna 

Wykorzystanie zaawansowanej analityki i AI w obszarze pomocy społecznej może przynieść 

wiele korzyści ekonomicznych i społecznych. Rozwiązania wspierające skomplikowane procesy 

decyzyjne pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie publicznych środków oraz walkę z 

nadużyciami. AI oferuje także szereg zastosowań w procesach operacyjnych jednostek 

socjalnych, istotnie wpływając na jakość życia obywateli.  

Department for Work and Pensions (DWP) w Wielkiej Brytanii 

DWP obsługuje ponad 20 milionów klientów i jest największym w Wielkiej Brytanii 

departamentem świadczącym usługi publiczne, odpowiedzialnym za opiekę społeczną i politykę 

emerytalną. Celem DWP było uzyskanie wsparcia analitycznego dla podejmowanych kluczowych 

decyzji dotyczących polityki społecznej.  

DWP opracowało Genesis, ogólną architekturę do tworzenia modeli dynamicznej mikro-

symulacji na małych próbach, w celu uwzględnienia prawdopodobnych zmian okoliczności 

wpływających na politykę wobec całej populacji w danym okresie. Pierwotnie, rozwiązanie miało 

stanowić architekturę dla modelowania dochodu emerytów w ramach programu Pensim2, ale 

stało się samodzielnym systemem, który umożliwia szybką budowę różnych modeli, zwiększając 

znacząco efektywność kosztową.  
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Modele w ramach Genesis spełniają wiele funkcji, włączając w to symulację dochodów emerytów 

i rencistów oraz prognozowanie wydatków na świadczenia socjalne. Coraz częściej są 

wykorzystywane do eksperymentowania ze scenariuszami „co, jeśli” w obszarze różnych polityk, 

aby np. ocenić prawdopodobny wpływ podniesienia wieku emerytalnego o określoną liczbę lat 

na poszczególne grupy społeczne i na wydatki publiczne. Dzięki analizom „co, jeśli” DWP jest w 

stanie przeprowadzić znacznie więcej symulacji w tym samym czasie, przy wykorzystaniu tych 

samych zasobów - co przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności operacyjnej.  

New Hanover County Department (NHCD) of Social Services 

w USA 

Jednym z głównych zadań NHCD jest dbanie o dobro dzieci narażonych na zagrożenia związane 

z chorobami psychicznymi, narkomanią lub przemocą ze strony rodziców i bliskich. Liczba 

podopiecznych agencji stale rośnie, a to sprawia, że opiekunowie społeczni nie są już w stanie 

zapewnić odpowiedniej uwagi wszystkim sprawom. NHCD miał na celu stworzenie systemu, 

który będzie na bieżąco analizował ryzyko narażenia dziecka, umożliwiał priorytetyzację spraw i 

pozwalał szybko zainterweniować w momencie zwiększenia zagrożenia.  

NHCD zastosowało scentralizowany system wykorzystujący dane z lokalnych źródeł do analizy 

ryzyka w czasie rzeczywistym. System w ciągu kilku sekund jest w stanie ujawnić ukryte 

powiązania między ludźmi, zdarzeniami i miejscami – istotnie redukując czas na procesy, które 

wcześniej były wykonywane manualnie np. przeglądanie stosów akt sądowych.  

Istotną częścią systemu są alerty. Każdego dnia opiekunowie otrzymują alerty określające 

zmianę poziomu ryzyka dziecka w oparciu o różne czynniki oraz informacje towarzyszące, 

dostarczające dodatkowy kontekst, takie jak historia sprawy, okoliczności, które doprowadziły 

powstania zgłoszenia oraz jego źródło. Następnie opiekun społeczny wraz z przełożonym 

ustalają odpowiednie reakcje na alert. Stąd już tylko krok do tego, aby budować modele, które 

podpowiadają „next best action”, czyli kroki jakie opiekun powinien podjąć, aby uzyskać 

możliwie najlepszy efekt.  

Najważniejszym osiągnięciem wdrożenia systemu było istotne zmniejszenie szkód wyrządzanych 

dzieciom oraz zwiększenie odsetka nierozdzielanych rodzin. Pojawiły się jednak również inne 

korzyści, bardziej namacalne. Dzięki skutecznym interwencjom, NHCD spodziewa się obniżenia 

kosztów utrzymania ośrodków leczenia narkomanii i tymczasowych domów opieki nad 

dzieckiem o około 1,1 miliona dolarów rocznie. 

  

Doświadczenia z realizacji 

projektów pokazują znaczący 

wzrost wartości biznesowej 

zawsze, kiedy wykorzystywana 

analityka wspiera działania 

operacyjne. Alerty, 

przetwarzanie zdarzeń i danych 

w czasie rzeczywistym, dostęp do 

wyników działania modeli na 

urządzeniach mobilnych – to 

kluczowe aspekty skutecznych 

wdrożeń. – Patryk Choros, SAS 

Institute  
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Służba zdrowia 

W obszarze służby zdrowia AI i zaawansowana analityka mają bardzo szerokie zastosowanie. 

Przede wszystkim mogą istotnie wpływać na poprawę efektywności całego systemu opieki 

zdrowotnej poprzez lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów i placówek oraz skuteczniejsze 

zarządzanie całym systemem. Dodatkowo, rozwiązania AI mogą wspierać poszczególne obszary 

służby zdrowia, między innymi poprawiać produktywność działań administracyjnych oraz 

wspierać lekarzy i pielęgniarki w podejmowaniu decyzji medycznych oraz organizacyjnych.    
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National Health Service (NHS) w Wielkiej Brytanii 

NHS to państwowa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii. Aby sprostać rosnącemu 

zapotrzebowaniu na opiekę zdrowotną, wywołanemu przez starzenie się społeczeństwa, NHS 

poszukuje nowych sposobów zapewnienia wysokiej jakości efektywnej kosztowo opieki. Celem 

NHS było lepsze wykorzystanie własnych danych o świadczeniach zdrowotnych do stworzenia 

systemu zapewniającego ukierunkowaną, aczkolwiek opłacalną opiekę tym, którzy jej najbardziej 

potrzebują. 

NHS stworzyła bazę danych National Commissioning Data Repository (NCDR), która łącząc 

zbiory danych z wielu źródeł, w tym z wydziałów ratownictwa medycznego, danych dotyczących 

przyjęć do szpitala, dokumentacji ambulatoryjnej i dokumentacji pielęgniarek środowiskowych, 

tworzy pojedynczy, anonimowy obraz każdego świadczenia. Rozwiązania wspierające analizę 

danych z NCDR umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji co do usprawnień organizacyjnych, 

kierunków rozwoju i obszarów finansowania opieki zdrowotnej.  

Dodatkowo, NHS zastosowało rozwiązania analityczne do głębszego zrozumienia potrzeb opieki 

zdrowotnej w ramach poszczególnych kohort medycznych, wykorzystując skoncentrowany 

podzbiór danych z NCDR. NHS przeprowadza segmentację, grupując pacjentów według takich 

czynników jak liczba nieplanowanych wizyt w placówkach NHS, wykorzystanie łóżek szpitalnych 

oraz liczba wykonanych poważnych zabiegów. Następnie dokonuje analizy tych danych w celu 

stworzenia skonsolidowanego obrazu tego, jak każda kohorta pacjentów korzysta z usług opieki 

zdrowotnej w ciągu roku i jak przechodzi przez system.  

Pozwoliło to zidentyfikować siedem odrębnych grup, różniących się schematem korzystania z 

usług medycznych. Grupa najczęściej korzystająca z usług została poddana dalszej analizie. NHS 

stworzyła drzewo decyzyjne, które pokazało wspólne cechy pacjentów w tej kohorcie. Pozwoliło 

to na uzyskanie wglądu w rodzaje oraz kombinacje schorzeń, które wiążą się z wysokim 

wykorzystaniem zasobów opieki zdrowotnej. Informacje te dostarczają opartych na dowodach 

wskazówek co do tego, które obszary kliniczne wymagają dalszych badań w celu zapewnienia 

właściwego zaspokojenia potrzeb pacjentów.  

Wykorzystanie tej klasy modeli i podejścia w stosowaniu analityki pozwala z jednej strony 

podnieść jakość realizowanych usług, identyfikując wszystkie możliwe choroby 

współwystępujące u pacjenta, a z drugiej strony uszczelnia mechanizmy rozliczeniowe w związku 

z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez świadczeniodawcę w procesie leczenia. 

Szpitale w regionie południowej Danii 

Szpitale z południowej Danii stały przed wyzwaniem redukcji liczby zakażeń nabywanych 

podczas pobytu w szpitalu. Według szacunków, co dziesiąty pacjent nabywa zakażenie podczas 

pobytu w szpitalu, a ponad 3000 pacjentów w Danii umiera rocznie z powodu tych zakażeń. 

Obecnie wszystkie szpitale w regionie mają dostęp do nowoczesnego systemu monitorowania, 

który zapewnia pełny obraz zakażeń nabytych w szpitalach przez pacjentów. System oparty na 

AI pomaga przewidzieć, którzy pacjenci mają zwiększone ryzyko rozwoju zakażeń nabytych w 
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szpitalu podczas hospitalizacji. System bazuje na zintegrowanym środowisku dostępnym dla 

osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi oraz opracowanie i wdrożenie modelu, ale 

również lekarzy i menedżerów, którzy korzystają z przetworzonych informacji.   

W rezultacie kierownictwo szpitali i oddziałów ma dostęp do kompleksowych raportów 

pozwalających na monitorowanie rozwoju zakażeń nabytych w szpitalu wraz z trendami ich 

rozwoju w czasie na poziomie szpitala, oddziału i sekcji. Tak zebrana informacja pozwala na 

przeprowadzenie analizy wpływu i znalezienie przyczyn tych zakażeń. Szpitale planują 

wykorzystać posiadaną wiedzę do zmiany działalności i procedur, tak by zapobiegać zakażeniom 

pacjentów w przyszłości. 

Amsterdam University Medical Centers (UMC) w Holandii 

Naukowcy z UMC poszukiwali sposobów na skuteczniejszą ocenę zdjęć tomograficznych 

prezentujących przerzuty raka jelita grubego po chemioterapii. Z reguły ocena guzów 

kwalifikujących się do operacyjnego usunięcia jest przeprowadzana manualnie przez radiologów. 

Jest to żmudny proces, który może generować wiele błędów i przeoczeń.  

UMC zastosowało rozwiązanie wykorzystujące technologie AI: rozpoznawanie obrazów i modele 

głębokiego uczenia, w celu zwiększenia szybkości i dokładności oceny skuteczności 

chemioterapii. Modele AI dostarczają informacji o całkowitej objętości guza i pokazują 

trójwymiarową reprezentację każdego guza, co pozwala lekarzom dokładniej określić, czy 

operacja ratująca życie jest wykonalna, czy raczej należy wybrać inną strategię leczenia.  

Ważnym czynnikiem wdrożenia analizy w środowisku klinicznym było ustanowienie 

całościowego i przejrzystego procesu zarządzania decyzjami w służbie zdrowia. Zastosowane 

rozwiązanie, obok wyników przetwarzania, prezentowało również podsumowanie sposobu 

wykonywania każdej analizy, ułatwiając lekarzom zrozumienie pracy interesujących ich modeli i 

algorytmów. Pozwoliło to na zbudowanie większego zaufania do rekomendacji opartych na AI.  

Wprowadzenie rozwiązań AI znacząco poprawiło jakość pracy radiologów, gdyż często dzięki 

nim lekarze byli w stanie wykryć zmiany, na które nie zwróciliby uwagi bez pomocy technologii. 

Rezultatem wdrożenia AI był także istotny spadek kosztów badań radiologicznych, gdyż 

obróbka badania stała się krótsza. Następnym krokiem w tego typu procesach jest 

zautomatyzowanie przygotowania opisów zdjęć radiologicznych z wykorzystaniem technologii 

text mining, rozpoznawania obrazów i uczenia maszynowego, które kolejno byłyby uzupełniane 

i zatwierdzane przez lekarza radiologa. To dodatkowo przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztu 

realizacji badań i pozwoliłoby objąć większą część populacji częstszymi kontrolami.  

  

Dzięki algorytmom sztucznej 

inteligencji możemy analizować 

nowe klasy danych – 

automatyzować analizę obrazu, 

tekstu, zapisu sygnałów EKG. To 

otwiera nowe pole zastosowań, 

gdzie analityka wspiera 

bezpośrednio złożone procesy 

diagnostyczne dostarczając 

cennych rekomendacji, skracając 

czas opracowania opisów i 

zmniejszając idący za tym koszt. 

– Patryk Choros, SAS Institute  
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Wymiar sprawiedliwości 

Podobnie jak w przypadku służby zdrowia, w obszarze wymiaru sprawiedliwości zastosowanie AI 

i zaawansowanej analityki może być: szerokie i dotyczyć całego obszaru, lub wąskie - skupiające 

się na pojedynczych aspektach. AI wykorzystywana jest do poprawy efektywności operacyjnej 

sądów poprzez automatyczną wstępną segregację spraw, ale także może dostarczać sędziom 

dodatkowych informacji na temat poszczególnych spraw sądowych, istotnie podnosząc jakość 

wydawanych wyroków.  

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) Departament 

Sądownictwa w Abu Dhabi 

Departament sądownictwa w Abu Dhabi postawił sobie za cel szersze wykorzystanie analityki i AI 

do wsparcia procesów decyzyjnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, co miało się przyczynić 

do podejmowania lepszej jakości, świadomych, strategicznych decyzji, opartych na dowodach, 

oraz do skrócenia czasu na ich podejmowanie. Ostatecznym celem projektu było zbudowanie 

jednego kompletnego obrazu całego ekosystemu wymiaru sprawiedliwości, opartego zarówno 

na danych wewnętrznych jak i zewnętrznych, takich jak dane ekonomiczne czy społeczne. 

W początkowej fazie projektu konieczne było wyodrębnienie danych z wielu silosów, ich 

znormalizowanie, przekształcenie i załadowane do wspólnego, ujednoliconego repozytorium, 

które miało stanowić podstawę sprawozdawczości oraz zaawansowanej analizy. Stworzona 

platforma zapewniła jednostkom operacyjnym dostęp do poszczególnych danych i umożliwiła 

generowanie wielowymiarowych raportów oraz dała możliwość przekrojowej wizualizacji i 

analizy danych. 

Odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje 

wykorzystujące AI, a dotyczące 

jednostek i społeczeństwa, musi 

nadal spoczywać na osobach 

podejmujących decyzje. W 

przeciwnym razie wdrażanie 

sztucznej inteligencji może 

spowodować, że obywatele nie 

będą w stanie w pełni stwierdzić, 

kto i na jakiej podstawie 

podejmuje ostateczne decyzje i 

stracą zaufanie do decydentów. - 

Jan Alexa, IDC Government 

Insights  
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Kolejny etap zakładał zastosowanie modeli AI w celu wsparcia osób zarządzających. ADJD 

wykorzystał ogromne ilości danych gromadzonych przez wymiar sprawiedliwości, do szukania 

sposobów rozwiązania rzeczywistych wyzwań operacyjnych. Zaawansowana analiza tych danych 

pomogła w odkrywaniu relacji pomiędzy sprawami oraz identyfikacji i przewidywaniu trendów w 

sprawach cywilnych i karnych.  Zbudowana na tej podstawie kompleksowa platforma danych 

sądowych stała się istotnym źródłem wiedzy dla wszystkich jednostek wymiaru sprawiedliwości. 

W rezultacie znacząco wzrosła ich produktywność operacyjna.  

Rolnictwo 

Wykorzystanie rozwiązań AI i zaawansowanej analityki w obszarze rolnictwa nie jest jeszcze 

bardzo popularne, ale potencjał rozwoju jest ogromny.  Monitoring i analiza danych 

satelitarnych upraw może wpływać na podniesienie wydajności produkcji. Natomiast 

analizowanie danych o gęstości gleby pozwala na zrozumienie i odpowiednią reakcję na 

problem suszy. Podobnie jak w innych obszarach, również w rolnictwie, AI ma szerokie 

zastosowanie w obszarze wykrywania nadużyć.  

US Department of Agriculture (USDA) Departament 

Rolnictwa w USA 

USDA odpowiada za kompleksowe nadzorowanie i wspieranie rolnictwa amerykańskiego, 

produkcji żywności, zasobów naturalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich w USA. Celem 

departamentu było wykorzystanie innowacji na szeroką skalę, tak aby poprawić efektywność 

zarządzania, wesprzeć procesy decyzyjne oraz zredukować poziom nadużyć w obszarze 

ubezpieczeń rolniczych.  

Agencja zajmująca się zarządzaniem ryzykiem w ramach USDA zapoczątkowała program 

współpracy z jednym z amerykańskich uniwersytetów, tworząc Center for Agribusiness 

Excellence, w ramach którego studenci i wykładowcy wykorzystują techniki eksploracji do analizy 

danych dotyczących ubezpieczenia upraw, w celu wykrywania potencjalnych oszustw. Naukowcy 

bazują na 2-terabajtowej hurtowni danych integrującej informacje o pogodzie, glebie i innych 

agronomicznie istotnych czynnikach. Łącząc dane w czasie, są oni w stanie przeprowadzać 

wieloletnie porównania i wykrywać niewidoczne wcześniej powiązania i informacje. Dzięki 

programowi USDA zaoszczędził prawie pół miliarda dolarów rozpracowując potencjalne 

oszustwa i nadużycia, a w rezultacie pomógł uniknąć dokonywania niewłaściwych wypłat 

odszkodowań.  

Krajowy Urząd Statystyki Rolniczej, będący agencją USDA, wykorzystuje zaawansowaną analitykę 

również w celu agregacji i analizy krajowych danych dotyczących upraw oraz zwierząt 

gospodarskich. Urząd gromadzi, przetwarza i raportuje rocznie setki serii danych związanych z 

rolnictwem w USA. Dąży również do wykrywania anomalii znajdujących się w tych zbiorach 

danych. Wyniki analiz stanowią podstawę prognoz ekonomicznych oraz daleko idących decyzji 

biznesowych i rządowych.  
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Tak szeroki zakres informacji i analityka pozwalają też podnieść wydajność samego procesu 

produkcji rolnej. Umożliwiają ograniczenie ryzyka wyjałowienia gleb oraz niewłaściwego ich 

wykorzystania poprzez dobór płodozmianu adekwatny do panujących i przewidywanych 

warunków atmosferycznych np. suszy czy powodzi. Rozwiązania analityczne i AI wspomagają 

także procesy kwalifikacji dopłat rolniczych i wykrywania nadużyć związanych w wypłatami 

ubezpieczeń. 

Wyzwania związane z wdrożeniem AI 

Jak wspominaliśmy, wykorzystanie sztucznej inteligencji przez instytucje administracji publicznej 

w Europie staje się coraz powszechniejsze. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że wyzwania 

techniczne, etyczne, organizacyjne czy prawne, wynikające m.in. z niedojrzałości rynku i braku 

doświadczenia użytkowników są istotnym elementem debat o wykorzystaniu AI w sektorze 

publicznym.  

Wielu użytkowników nie rozumie jeszcze w pełni potencjalnych skutków korzystania ze sztucznej 

inteligencji, nie ma zaufania do jej możliwości i obawia się o ochronę danych, nie tylko 

osobowych. Wiele instytucji mierzy się ze sceptycznym podejściem pracowników do rozwiązań 

AI, ale też z brakiem kompetencji.  

Pierwszym obszarem wyzwań, z jakim stykają się użytkownicy są kwestie technologiczne, które 

obejmują: 

• Algorytmy. Ogromnym wyzwaniem jest stworzenie uogólnionych technik uczenia się, 

ponieważ modeli AI nie da się łatwo przenosić z jednego procesu i zestawu danych na inny. 

W przypadku zastosowania ich w odniesieniu do nowych danych, modele tracą dokładność 

i aktualność. Np. system dobrze radzący sobie z prognozowaniem przestępczości w jednym 
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regionie, może nie być równie skuteczny na drugim końcu kraju. Istotne jest też precyzyjne 

określenie celu, jaki chcemy osiągnąć przy pomocy algorytmu, gdyż ma to wpływ na jego 

konstrukcję.  

 

I najważniejsze: modele wykorzystujące uczenie maszynowe i oparte na statystyce, niosą ze 

sobą ryzyko mylenia korelacji danych z przyczynowością. A to może oddziaływać na 

podejmowane decyzje, które mają wpływ na życie dużych grup obywateli oraz na 

funkcjonowanie firm. Decyzje pochopne lub niewsparte dodatkową analizą, podejmowane 

wyłącznie w oparciu o takie modele mogą prowadzić m.in. do niewłaściwego określenia 

przyczyn i skutków badanych zjawisk, np. w obszarze edukacji (niski poziom wyników 

edukacji a przestępczość młodocianych) lub pomocy socjalnej (poziom bezrobocia a 

wysokość zasiłków). Dodatkowo może dojść do sytuacji, w której związek pomiędzy dwiema 

cechami zostanie uznany za przyczynowo-skutkowy, podczas gdy cechy te, owszem, ulegają 

wspólnie zmianie, ale nie jest to równoznaczne z tym, że jedna wynika z drugiej. Na 

przykład wspomniany wcześniej poziom edukacji może wiązać się z poziomem 

przestępczości wśród młodych ludzi, ale wcale nie musi oznaczać, że podniesienie poziomu 

nauczania tę przestępczość zmniejszy, choć bardzo chcielibyśmy w to wierzyć. W końcu, 

bezrefleksyjne poleganie na algorytmach może prowadzić do uproszczonej wizji problemu, 

w której będziemy brać pod uwagę tylko statystycznie badane zmienne (poziom edukacji i 

złe zachowania młodzieży), a nie uwzględnimy innych czynników, które mają znaczenie 

(poziom wykształcenia rodziców, sytuację rodzinną dzieci, bezrobocie czy możliwość 

dojazdu do innych placówek edukacyjnych). Brak szerszego spojrzenia i pełnego 

zrozumienia analizowanych zdarzeń może prowadzić do błędnych a nawet szkodliwych 

decyzji. Na przykład dzieci, które potrzebują wsparcia, zostaną go pozbawione, a osoby lub 

instytucje poniosą konsekwencje działań, za które w rzeczywistości nie są odpowiedzialne. 

• Dane. Algorytmy uczenia się maszynowego wymagają ogromnej ilości danych. A 

utrzymanie dużych ilości danych odpowiedniej jakości, dostępnych i aktualnych jest bardzo 

kosztowne. Dodatkowo, istotnych elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa tych danych 

i zarządzanie ich dostępnością.  

• Infrastrukturę. Wzrost ilości danych stanowi wyzwanie zarówno w sektorze publicznym, jak 

i prywatnym. Wg badania IDC European Multi-Cloud Survey w 2019 r., 30% instytucji w 

sektorze publicznym szacuje, że ilość danych strukturalnych w ich organizacjach zwiększa 

się o ponad 20% rocznie. Organizacje często nie dysponują wystarczającymi mocami 

obliczeniowymi, aby zmniejszyć lukę pomiędzy ilością tworzonych danych a potrzebą ich 

przetwarzania. Możliwości infrastruktury posiadanej przez administrację będą musiały 

wzrosnąć w najbliższej przyszłości. Rozwiązaniem może być sięganie po chmurę, ale jest to 

obarczone wieloma ryzykami i wymaga spełnienia wielu wymogów regulacyjnych.  

  

Szczególnie istotne wyzwania 

związane z rozwiązaniami AI 

wiążą się z procesem ich 

wdrożenia i monitorowania. 

Obecnie do tworzenia 

algorytmów analitycznych 

powszechnie wykorzystywane są 

rozwiązania open-source. 

Jednak, aby możliwe było ich 

skuteczne wykorzystanie 

niezbędne jest zastosowanie 

technologii zapewniających 

możliwość łatwego 

uprodukcyjnienia i utrzymania 

tak stworzonych algorytmów. 

W przypadku instytucji z sektora 

publicznego często jednym 

z istotnych wyzwań jest 

zapewnienie efektywnej 

integracji z istniejącymi w nich 

systemami informatycznymi. – 

prof. Bogumił Kamiński, SGH 
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Kolejny obszar to kwestie organizacyjne i finansowe obejmujące: 

• Kompetencje w obszarze AI. Wiele instytucji publicznych nie wdrożyło AI, ponieważ 

brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie jej 

potencjału. Stosowanie sztucznej inteligencji wymaga specjalistycznych umiejętności w 

zakresie analizy biznesowej, nauki o danych i modelowania oraz tworzenia systemów 

informatycznych, ale też znajomości odpowiednich narzędzi informatycznych czy języków 

programowania (zob. rys. 3). 

Role pracowników w procesie analitycznym 

 

Źródło: IDC, 2020 
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• Zarządzanie zmianą w organizacji. Wdrożenie narzędzi wykorzystujących AI wymaga 

odpowiedniej komunikacji i zrozumienia zarówno po stronie instytucji, jak i obywateli czy 

firm, na życie i działalność których sztuczna inteligencja będzie miała wpływ. Reakcje i 

obawy wśród urzędników mogą również stanowić wyzwanie dla wdrażania AI. Z jednej 

strony, jeśli obawiają się, że AI ich zastąpi, będą niechętni sztucznej inteligencji wspierającej 

procesy decyzyjne. Z drugiej strony, jeśli spodziewają się, że algorytmy wykonają za nich 

zadanie, mogą powstrzymywać się od podejmowania decyzji. Poniższy wykres pokazuje 

wyniki badania przeprowadzone przed IDC w lutym 2020, z którego wynika, że mniej niż 

jedna czwarta badanych firm uważa, że technologie automatyzujące pracę mogą prowadzić 

do eliminacji miejsc pracy. Blisko połowa badanych uważa, że automatyzacja pozwala 

pracownikom uwolnić się od powtarzalnych i prostych zadań i skupić na tych niosących 

większą wartość, lub otwiera drzwi do szkoleń i zmiany zakresu obowiązków. Warto 

pamiętać, że europejski rynek pracy mierzy się dziś w wielu obszarach raczej z brakiem 

pracowników, więc automatyzację powinno się raczej postrzegać jako sposób na 

efektywniejsze zarządzanie tym najcenniejszym kapitałem, jakim są ludzie. 

 

W jaki sposób automatyzacja zadań biznesowych i/lub procesów może wpływać na 

pracowników? 

 

Źródło: Future of Work, badanie IDC przeprowadzone wśród organizacji zatrudniających powyżej 10 

pracowników w Europie, luty 2020, N=415 

• Związane z kosztami. Dotyczy to zarówno technologii, jak i biznesowej strony 

wykorzystania narzędzi AI. Potrzebne jest umiejętne oszacowanie kosztów budowy i 

utrzymania AI, szczególnie w przypadku rozwiązań wykorzystujących narzędzia i platformy 

oparte o open source. Konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących np. współdzielenia 

kosztów utrzymania danych wykorzystywanych przez różne systemy, czy decyzji o 

rozwijaniu pojedynczych, działających niezależnie systemów albo budowy jednej, wspólnej 

platformy.  

 

Z perspektywy biznesowej, także w przypadku administracji publicznej niezbędne jest 

określenie oczekiwanych wyników i umiejętne połączenie analityki z procesami w 

2%
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48%

48%

Żadne z powyższych

Stanowiska zostaną zlikwidowane 

Przeniesienie pracowników do innej roli/funkcji

Ponowne szkolenia i/lub zmiany kwalifikacji 

pracowników

Pracownicy będą koncentrować się na zadaniach o 

wyższej wartości

Szkolenia pracowników w 

obszarze procesów związanych z 

AI w administracji publicznej jest 

warunkiem koniecznym dla 

powodzenia projektów AI.  

Organizacje publiczne powinny 

traktować nabywanie 

umiejętności związanych z AI 

jako strategiczny, długofalowy 

priorytet, opracowując wieloletni 

plan, który obejmuje zarówno 

wdrażanie technologii, jak i 

szkolenie pracowników - Jan 

Alexa, IDC Government Insights  
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organizacji, w taki sposób, by nie tracić czasu i pieniędzy - czy to w trakcie działania 

algorytmu czy też na skutek podejmowanych na podstawie jego działania decyzji.  

Pozostałe dwa obszary to wyzwania prawne i etyczne: 

• Ochrona danych. AI ma ogromny potencjał odkrywania wzorców wśród różnych zbiorów 

danych, ale możliwości te są, możemy dyskutować czy zasadnie, ograniczane przez przepisy 

i politykę w zakresie ochrony danych, takie jak np. RODO, a także przez indywidualne 

uprawnienia w poszczególnych departamentach i instytucjach. Jednym ze sposobów 

radzenia sobie z tymi problemami jest ustanowienie przejrzystych procesów wyrażania 

zgody w celu uświadomienia ludziom, w jaki sposób ich dane osobowe będą 

wykorzystywane. 

• Wyjaśnialność. Wyjaśnialność AI koncentruje się na eliminacji tzw. "czarnej skrzynki" 

poprzez rozwiązania, które mogą podać uzasadnienie i zapewnić wgląd w elementy leżące u 

podstaw decyzji podejmowanych na podstawie działania algorytmu. Jest to szczególnie 

ważne w zastosowaniach, które niosą ze sobą znaczące skutki społeczne. Użytkownicy, 

zarówno urzędnicy, jak i obywatele powinni móc zrozumieć, w jaki sposób algorytmy 

rozwiązują problem, nawet jeśli wyjaśnienie jest bardzo złożone.  

• Odpowiedzialność. Odpowiedzialne stosowanie AI oznacza dbałość i ochronę obywateli 

przed nieuzasadnionymi działaniami, nieprzejrzystością, fałszywymi lub niesprawiedliwymi 

decyzjami oraz dyskryminacją, szczególnie w odniesieniu do płci, rasy, statusu społecznego, 

religii lub wieku. Algorytmy, modele i zbiory danych niosą ze sobą ryzyko, ponieważ są 

podatne na błędy popełniane przez ich twórców. Błędy w założeniach do algorytmów mogą 

być nieumyślnie wbudowane w systemy AI. Uprzedzenia mogą być również wprowadzane w 

przypadku, gdy dane nie są reprezentatywne dla większej populacji, do której zostanie 

zastosowany model AI. Podobnie maszyny mogą utrwalać uprzedzenia, jeśli uczenie się jest 
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oparte na danych historycznych, w których zaszyte są pewne skrzywienia (np. dane 

medyczne są niepełne, lub obejmują tyko określoną grupę pacjentów), i nie odzwierciedlają 

dzisiejszej rzeczywistości. Wszystkie te niedoskonałości mogą skutkować błędnymi 

decyzjami, lub decyzjami, które przez obywateli zostaną uznane za krzywdzące. 

Rekomendacje IDC 

Niewątpliwie, przytoczone przykłady pokazują, że budowa sprawnego modelu państwa nie 

może się odbywać bez AI i zaawansowanej analityki. Jednocześnie istnieje szereg wyzwań, z 

którymi trzeba się zmierzyć, żeby osiągnąć zamierzone rezultaty.  

Budowa zaufania 

AI często postrzegane jest jako „czarna skrzynka”, której niewytłumaczalne decyzje mogą mieć 

istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Fundamentalne jest zatem zbudowanie zaufania 

do rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, zarówno wśród osób podejmujących 

decyzje, urzędników i innych pracowników sektora publicznego, jak i całego społeczeństwa, 

poprzez:   

Zaangażowanie kluczowych osób. Pozyskanie wsparcia osób cieszących się autorytetem 

wśród pracowników i społeczeństwa do wspólnego poszukiwania zastosowań AI w sektorze 

publicznym oraz komunikowania zmian związanych z wdrożeniem projektów. 

Prezentację przykładów wykorzystania. Szczegółowa prezentacja przykładów wykorzystania 

rozwiązań opartych na AI w różnych obszarach podczas warsztatów dla różnych grup 

zainteresowanych, wraz z omówieniem kluczowych korzyści i wyzwań.  

Kwantyfikację oczekiwań. Precyzyjne określenie celów projektów, poprzez podanie 

oczekiwanych mierzalnych efektów, np. dzięki wdrożeniu AI będziemy w stanie zmniejszyć o 

30% czas pracy pielęgniarki przeznaczany na działania administracyjne. 

Wielotorową komunikację. Jasna definicja oczekiwań i spodziewanych efektów wdrożenia 

rozwiązań opartych na AI oraz przekazywanie informacji o ich wpływie na pracę urzędników oraz 

życie obywateli.  

Etykę i wyjaśnialność modeli. Dbanie o etyczne aspekty i wyjaśnialność modeli AI już na 

etapie planowania projektów, tak aby zapewnić transparentność i wykluczyć ewentualne 

uprzedzenia.  

  

Polska polityka w zakresie 

rozwoju AI powstaje kolejny rok 

(od 2016) i ciągle brakuje w tej 

sprawie ostatecznych decyzji i 

potwierdzonych koncepcji. AI 

rozwija się na szczęście w 

świecie startupów 

technologicznych i 

nowoczesnych firm (również 

tych z udziałem skarbu 

państwa). Jednak sukcesy w 

zastosowaniach AI dla poprawy 

funkcjonowania państwa są 

zdecydowanie jeszcze przed 

nami. – Borys Stokalski, 

RETHINK 
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Eliminacja luki kompetencyjnej 

Brak kompetencji pracowników związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem rozwiązań opartych 

na AI jest obecnie jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów, blokujących projekty AI 

w administracji publicznej w Polsce. Aby sprostać temu wyzwaniu, organizacje powinny rozważyć 

następujące rozwiązania:  

Kompleksowe programy szkoleniowe dla pracowników. Powinny być szyte na miarę dla 

poszczególnych grup pracowników i obejmować zagadnienia praktyczne, takie jak zrozumienie 

nowych procesów, zawiłości statystyczne oraz pracę z aplikacją. 

Programy z uczelniami wyższymi. Programy angażujące kadrę naukową lub pozwalające 

studentom podjęcie pierwszej pracy z AI w sektorze publicznym powinny być odpowiednio 

zaprojektowane i realizowane, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników naukowych i 

studentów.  

Współpraca z dostawcami. Zaangażowanie dostawców technologii w doradztwo, 

projektowanie, wdrożenie i rozwój rozwiązań opartych na AI jest kluczowe w przypadku 

niewystarczających własnych zasobów kadrowych.  

Budowa wspólnych centrów kompetencyjnych. Łączenie pracowników o kluczowych choć 

uniwersalnych kompetencjach z różnych jednostek administracji publicznej, w celu wspierania 

projektów AI na różnych etapach wdrożenia.   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wymiana wiedzy i doświadczeń z 

organizacjami pozarządowymi. 

Ważnym obszarem współpracy 

pomiędzy instytucjami 

publicznymi a uczelniami 

wyższymi są badania nad 

opracowaniem nowych metod 

AI. Często wymagania instytucji 

z sektora publicznego są 

unikatowe i wykorzystanie 

rozwiązań standardowo 

dostępnych na rynku nie jest 

wtedy wystarczające. – prof. 

Bogumił Kamiński, SGH 
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O SAS Institute 

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym 

niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. W marcu 2019 roku firma 

ogłosiła, że zainwestuje miliard dolarów w rozwój sztucznej inteligencji. Obecnie z rozwiązań 

SAS korzysta ponad 83 000 firm i instytucji w 147 krajach, w tym 92 przedsiębiorstwa z pierwszej 

setki listy 2018 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 

pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest liderem rynku zaawansowanej 

analityki. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, 

ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, nauki, ochrony zdrowia, farmacji, przemysłu, handlu 

oraz sektora administracji publicznej.  
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