
Jak powinna wyglądać strategia rozwoju AI w Polsce? 

Sztuczna inteligencja, coraz bardziej zaawansowane algorytmy komputerowe zasila-
ne coraz większą ilością danych przy jednoczesnym zwiększeniu mocy obliczeniowej 
procesorów, stają się kluczowymi rozwiązaniami technologicznymi, które będą miały 
istotny wpływ na funkcjonowanie realnej gospodarki. AI będzie mieć istotny wpływ na 
całe społeczeństwo, rynek pracy, ale również na funkcjonowanie państwa i admini-
stracji rządowej. Według słów Andrew Ng, amerykańskiego naukowca, AI to nowa 
elektryczność. 
 
Aby pozostać liczącym się państwem w Unii Europejskiej oraz na świecie, Polska 
powinna stworzyć własny prężny ekosystem instytucji oraz podmiotów wspierających 
rozwój sztucznej inteligencji. 
 
Administracja rządowa przy współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami 
pozarządowymi powinni stworzyć warunki i zachęty umożliwiające szybkie wdroże-
nie oraz komercjalizację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w przedsiębior-
stwach działających w Polsce. Oprócz powyższych zadań kluczowe wydaje się rozpo-
częcie szerszych działań informacyjnych o tym czym jest sztuczna inteligencja i jaki 
wpływ będzie miała na życie obywateli.

Podczas przedmiotowego roundtable chcemy zastanowić się w jaki sposób opracować 
dobre polityki oraz jakich narzędzi użyć, aby stworzyć warunki oraz klimat dla rozwoju 
AI w Polsce. 
 
Dodatkowym impulsem do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości wykorzystania 
AI w Polsce jest podpisane w kwietniu br. porozumienia państw członkowskich Unii 
Europejskiej w sprawie prac nad sztuczną inteligencją. Jedną z propozycji Komisji 
Europejskiej jest stworzenie Europejskiego Obserwatorium AI. Zgodnie z przyjętym 
stanowiskiem krajów Grupy Wyszehradzkiej na temat sztucznej inteligencji, koniecz-
nie jest zwiększanie zaangażowania UE oraz poszczególnych państwa członkowskich 
w rozwój i wdrażanie systemów opartych na sztucznej inteligencji.
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