
Sztuczna Inteligencja w biznesie. Badanie opinii
przedstawicieli polskich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

NASK  -  Państwowy  Instytut  Badawczy  realizuje  sondażowe  badanie  opinii  przedstawicieli  polskiego

biznesu na temat technologii Sztucznej Inteligencji. Wyniki posłużą do przygotowania raportu badawczego

oraz  wypracowania  rekomendacji,  dotyczących  regulacji  oraz  dobrych  praktyk  dla  przedsięwzięć

związanych z zastosowaniem tej technologii.

Wyniki  badania  będą  dystrybuowane  m.in.  w  ogólnopolskich  mediach,   a  także  na  konferencjach  i

seminariach.  Wypracowane rekomendacje  zostaną  przekazane  urzędnikom administracji  publicznej  oraz

przedstawicielom władz centralnych oraz samorządowych.

Uprzejmie zachęcamy do udziału w badaniu. Szacunkowy czas wypełnienia ankiety to ok. 5-10 min.

Prosimy o szczere odpowiedzi.

Ankieta składa się z 43 pytań

Pytania ankietowe
1 []Jakie typy usług i/lub produktów najbardziej kojarzą się Panu/Pani z technologią Sztucznej 
Inteligencji?

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Pozyskiwanie informacji i/lub wiedzy

 b. Kierowanie pojazdami i/lub innymi maszynami

 c. Zarządzanie ruchem

 d. Zarządzanie zużyciem energii

 e. Automatyzacja pracy fizycznej

 f. Przygotowywanie dokumentów i/lub analiz

 g. Obsługa klienta

 h. Symulacje 3d, gry i/lub gry video

 i. Tłumaczenie języków obcych

 j. Sprzedaż detaliczna

 k. Diagnostyka medyczna

 l. Personalizacja treści, komunikatów i/lub reklam

 ł. Tworzenie dzieł (tekst, muzyka, film itp.), działalność artystyczna
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 m. Inwestowanie, dokonywanie transakcji finansowych

 n. Ochrona mienia, bezpieczeństwo prywatne

 o. Ochrona prywatności, weryfikacja tożsamości

Co innego (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi)

2 []Która/e z poniższych odpowiedzi według Pana/Pani dobrze opisuje/ą termin “Sztuczna 
Inteligencja”? 

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Technologia wspomagająca i/lub usprawniająca ludzkie decyzje

 b. Technologia, która uczy się samodzielnie

 c. Technologia, która pozwala zastąpić ludzi w powtarzalnych pracach

 d. Technologia działająca samodzielnie (autonomicznie)

 e. Technologia obdarzona samoświadomością

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

3 []
Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/Pani informacje o Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Naukowe konferencje w Polsce

 b. Naukowe konferencje za granicą

 c. Biznesowe konferencje w Polsce

 d. Biznesowe konferencje za granicą

 e. Specjalistyczne strony i/lub serwisy internetowe w języku polskim

 f. Specjalistyczne strony i/lub serwisy internetowe w języku obcym

 g. Portale ogólnoinformacyjne w języku polskim

 h. Portale ogólnoinformacyjne w języku obcym

 i. Książki/ drukowana prasa w języku polskim

 j. Książki/ drukowana prasa w języku obcym

 k. Od pracowników i/lub współpracowników

 l. Z telewizji

 ł. Z radia

 m. Od innych przedsiębiorców

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

4 []Które sektory według Pana/ Pani w największym stopniu wykorzystują rozwiązania oparte na 
technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują
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 a. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i/lub rybactwo

 b. Górnictwo i/lub wydobycie

 c. Wytwarzanie i/lub zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp.

 d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i/lub odpadami, usługi r ekultywacyjne

 e. Przetwórstwo przemysłowe

 f. Budownictwo

 g. Handel

 h. Transport, logistyka i/lub spedycja

 i. Zakwaterowanie (m.in. usługi hotelarskie)

 j. Gastronomia

 k. Usługi informatyczne i/lub telekomunikacyjne

 l. Usługi finansowe i/lub ubezpieczeniowe

 ł. Obsługa rynku nieruchomości

 m. Działalność profesjonalna, naukowa i/lub techniczna

 n. Administrowanie i/lub działalność wspierająca biznes

 o. Administracja publiczna, instytucje publiczne i/lub obrona narodowa

 p. Edukacja

 r. Opieka zdrowotna

 s. Pomoc społeczna

 t. Działalność związana z kulturą, rozrywką i/lub rekreacją

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

5 []Czy w Pana/Pani opinii Sztuczna Inteligencja ma dziś dostrzegalny wpływ na Pana/Pani 
codzienne życie?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Zdecydowanie tak

 b. Tak

 c. Raczej tak

 d. Raczej nie

 e. Nie

 d. Zdecydowanie nie

 f. Trudno powiedzieć

(Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi)

6 []W jakich obszarach technologia Sztucznej Inteligencji ma dziś dostrzegalny wpływ na Pana/ 
Pani życie?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'c. Raczej tak' lub 'b. Tak' lub 'a. Zdecydowanie tak' w pytaniu '5 [p5]' (Czy w Pana/Pani opinii Sztuczna Inteligencja

ma dziś dostrzegalny wpływ na Pana/Pani codzienne życie?)

Proszę wybrać wszystkie, które pasują
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 a. Sprawy urzędowe, administracyjne, prawne

 b. Edukacja, nauka

 c. Samokształcenie, studia, kursy

 d. Praca zawodowa, kariera, zarabianie pieniędzy

 e. Zdrowie, służba zdrowia

 f. Sport, rozrywka

 g. Życie rodzinne

 h. Życie towarzyskie

 i. Życie uczuciowe, związki

 j. Pasje, hobby

 k. Rozwój osobisty

 l. Spędzanie czasu wolnego

 ł. Wakacje, podróże

 m. Kultura, sztuka

 n. Zakupy

 o. Transport, motoryzacja, komunikacja publiczna

Inne: 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

7 []
Jakie instytucje i/lub organizacje powinny w Polsce według Pana/Pani prowadzić badania nad 
rozwojem Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Uczelnie wyższe

 b. Przedsiębiorstwa prywatne

 c. Przedsiębiorstwa publiczne

 d. Państwowe instytuty badawcze

 e. Organizacje pozarządowe

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

8 []
Czy zdecydował/a/by się Pan/ Pani na:

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie

tak Tak

Raczej

tak

Raczej

nie Nie

Zdecydowanie

nie

Trudno

powiedzieć
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Zdecydowanie

tak Tak

Raczej

tak

Raczej

nie Nie

Zdecydowanie

nie

Trudno

powiedzieć

a. zmianę

własnego

samochodu

tradycyjnego

na

autonomiczny

samochód

wykorzystujący

technologię

Sztucznej

Inteligencji?

b. korzystanie

z usług

medycznych,

w których

lekarzy

zastępują

urządzenia

i/lub programy

oparte na

technologii

Sztucznej

Inteligencji?

c. powierzenie

programom

opartym na

technologii

Sztucznej

Inteligencji

możliwość

wykonywania

samodzielnych

transakcji

finansowych?

d. powierzenie

programom

opartym na

technologii

Sztucznej

Inteligencji

czynności z

zakresu usług

prawnych?

(Proszę zaznaczyć odpowiedź w każdym z podpunktów)

9 []
Dla przedsiębiorstw z których branż rozwój rozwój technologii Sztucznej Inteligencji będzie według 
Pana/ Pani najbardziej opłacalny?

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują
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 a. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i/lub rybactwo

 b. Górnictwo i/lub wydobycie

 c. Wytwarzanie i/lub zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp.

 d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i/lub odpadami, usługi rekultywacyjne

 e. Przetwórstwo przemysłowe

 f. Budownictwo

 g. Handel

 h. Transport, logistyka i/lub spedycja

 i. Zakwaterowanie (m.in. usługi hotelarskie)

 j. Gastronomia

 k. Usługi informatyczne i/lub telekomunikacyjne

 l. Usługi finansowe i/lub ubezpieczeniowe

 ł. Obsługa rynku nieruchomości

 m. Działalność profesjonalna, naukowa i/lub techniczna

 n. Administrowanie i/lub działalność wspierająca biznes

 o. Administracja publiczna, instytucje publiczne i/lub obrona narodowa

 p. Edukacja

 r. Opieka zdrowotna

 s. Pomoc społeczna

 t. Działalność związana z kulturą, rozrywką i/lub rekreacją

Co innego (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi)

10 []W jakich branżach według Pana/ Pan technologia Sztucznej Inteligencji w największym 
stopniu zastąpi pracę wykonywaną przez ludzi?

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i/lub rybactwo

 b. Górnictwo i/lub wydobycie

 c. Wytwarzanie i/lub zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp.

 d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i/lub odpadami, usługi rekultywacyjne

 e. Przetwórstwo przemysłowe

 f. Budownictwo

 g. Handel

 h. Transport, logistyka i/lub spedycja

 i. Zakwaterowanie (m.in. usługi hotelarskie)

 j. Gastronomia

 k. Usługi informatyczne i/lub telekomunikacyjne

 l. Usługi finansowe i/lub ubezpieczeniowe

 ł. Obsługa rynku nieruchomości
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 m. Działalność profesjonalna, naukowa i/lub techniczna

 n. Administrowanie i/lub działalność wspierająca biznes

 o. Administracja publiczna, instytucje publiczne i/lub obrona narodowa

 p. Edukacja

 r. Opieka zdrowotna

 s. Pomoc społeczna

 t. Działalność związana z kulturą, rozrywką i/lub rekreacją

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

11 []
Czy według Pana/Pani upowszechnienie się technologii Sztucznej Inteligencji będzie korzystne w skali 
całego świata dla:

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie

tak Tak

Raczej

tak

Raczej

nie Nie

Zdecydowanie

nie

Trudno

powiedzieć

Przedsiębiorców

Pracowników

Konsumentów

(klientów)

Całej

gospodarki

Administracji

publicznej

Jakości życia

Środowiska

naturalnego

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym z podpunktów)

12 []
Czy według Pana/Pani upowszechnienie się technologii Sztucznej Inteligencji będzie korzystne dla:

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie

tak Tak

Raczej

tak

Raczej

nie Nie

Zdecydowanie

nie

Trudno

powiedzieć

Pana/Pani

przedsiębiorstwa

Pana/Pani

pracowników

Pana/Pani

konsumentów

(klientów)

Całej polskiej

gospodarki

Przedsiębiorców

w Polsce

Pracowników w

Polsce
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Zdecydowanie

tak Tak

Raczej

tak

Raczej

nie Nie

Zdecydowanie

nie

Trudno

powiedzieć

Jakości życia w

Polsce

Środowiska

naturalnego w

Polsce

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedzi w każdym z podpunktów)

13 []

Czy w związku z rozwojem technologii Sztucznej Inteligencji ma Pan/ Pani nadzieję, że:

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Produkty i/lub usługi będą bardziej spersonalizowane

 b. Spadnie koszt pozyskania usług i/lub produktów specjalistycznych

 c. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa programów i/lub urządzeń

 d. Spadną całkowite koszty powtarzalnych prac

 e. Mniejsze przedsiębiorstwa będą miały lepszą możliwość rozwoju

 f. Spadną całkowite koszty pracy

 g. Będzie można świadczyć więcej usług

 h. Powstanie wiele miejsc pracy w gospodarce

 i. Poziom bezrobocia spadnie

 j. Wzrośnie poziom kontroli nad urządzeniami i/lub programami

 k. Będzie łatwiej znaleźć pracowników do pracy w moim przedsiębiorstwie

 l. Moje przedsiębiorstwo będzie wytwarzać więcej produktów

 ł. Moje przedsiębiorstwo będzie świadczyć więcej usług

 m. Wzrosną obroty mojego przedsiębiorstwa

 n. Wzrosną zyski mojego przedsiębiorstwa

 o. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa informacji w moim przedsiębiorstwie

 p. Wzrośnie poziom ochrony prywatności klientów mojego przedsiębiorstwa

 r. Moje przedsiębiorstwo będzie miało lepszą pozycję na rynku krajowym

 s. Moje przedsiębiorstwo będzie miało lepszą pozycję na rynku zagranicznym

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę o zaznaczenie dowolnej liczby odpowiedzi)

14 []Czy w związku z rozwojem technologii opartych na Sztucznej Inteligencji obawia się Pan/ 
Pani, że:

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Produkty i/lub usługi będą za bardzo spersonalizowane

 b. Wzrośnie koszt pozyskania usług i/lub produktów specjalistycznych

 c. Spadnie poziom bezpieczeństwa programów i/lub urządzeń
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 d. Wzrosną całkowite koszty powtarzalnych prac

 e. Mniejsze przedsiębiorstwa będą miały gorszą możliwość rozwoju

 f. Wzrosną całkowite koszty pracy

 g. Nie będzie można świadczyć więcej usług

 h. Zniknie wiele miejsc miejsc pracy w gospodarce

 i. Wzrośnie poziom bezrobocia

 j. Spadnie poziom kontroli nad urządzeniami i/lub programami

 k. Będzie trudniej znaleźć pracowników do pracy w moim przedsiębiorstwie

 l. Moje przedsiębiorstwo będzie wytwarzać mniej produktów

 ł. Moje przedsiębiorstwo będzie świadczyć mniej usług

 m. Zmniejszą się obroty mojego przedsiębiorstwa

 n. Zmniejszą się zyski mojego przedsiębiorstwa

 o. Zmniejszy się poziom bezpieczeństwa informacji w moim przedsiębiorstwie

 p. Zmniejszy się poziom ochrony prywatności klientów mojego przedsiębiorstwa

 r. Moje przedsiębiorstwo będzie miało gorszą pozycję na rynku krajowym

 s. Moje przedsiębiorstwo będzie miało gorszą pozycję na rynku zagranicznym

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

15 []Czy uważa Pan/ Pani, że w wyniku rozwoju technologii Sztucznej Inteligencji:

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Tak Nie Trudno powiedzieć

a. Zniknie

konieczność pracy

zarobkowej, a prace

będą wykonywać

maszyny

b. Cyfrowe bezrobocie

będzie dużym

problemem

politycznym i

społecznym

c. Poziom nierówności

w ekonomicznych

między zamożnymi a

ubogimi wzrośnie

d. Państwa będą

wypłacać wszystkim

obywatelom dochód

gwarantowany

e. Nasza prywatność

będzie narażona na

ciągłą inwigilację
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Tak Nie Trudno powiedzieć

f. Urządzenia będą

działać w sposób

niezrozumiały i

nieprzejrzysty dla

użytkowników

g. Urządzenia będą

działać niezgodnie z

intencją użytkowników

h. Poziom

kompetencji

technicznych w

społeczeństwie

spadnie

i. Ludzie będą

preferowali

korzystanie z

technologii od

kontaktów

międzyludzkich

j. Urządzenia uzyskają

samoświadomość

(Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi w każdym z podpunktów)

16 []
Czy według Pana/ Pani opinii technologia oparta na Sztucznej Inteligencji uniezależni się od ludzkiej
kontroli?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedzi)

17 []Czy konsekwencje uniezależnienia się technologii opartej na Sztucznej Inteligencji będą dla 
ludzi:

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '16 [p20]' (Czy według Pana/ Pani opinii technologia oparta na Sztucznej Inteligencji uniezależni

się od ludzkiej kontroli? )

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Zdecydowanie pozytywnie

 b. Pozytywne

 c. Raczej pozytywne

 d. Raczej negatywne

 e. Negatywne

 f. Zdecydowanie negatywne

 g. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
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18 []Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się obecnie rozwiązania oparte na technologii 
Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

19 []W jakim obszarze (obszarach) stosuje się w Pana/Pani przedsiębiorstwie rozwiązania oparte
na technologii Sztucznej Inteligencji?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '18 [p22]' (Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się obecnie rozwiązania oparte na

technologii Sztucznej Inteligencji? )

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Wytwarzanych produktów

 b. Oferowanych usług

 c. Zarządzania zasobami ludzkimi

 d. Logistyki, zarządzania sprzedażą

 d. Marketingu, reklamy, PRu

 e. Pozyskiwania nowych pracowników

 f. Bezpieczeństwa i/lub ochrony przed cyberatakami

Inne: 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

20 []Wprowadzenie w Pana/ Pani przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na technologii Sztucznej 
Inteligencji było realizowane:

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '18 [p22]' (Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się obecnie rozwiązania oparte na

technologii Sztucznej Inteligencji? )

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Samodzielnie przez moje przedsiębiorstwo

 b. We współpracy z przedsiębiorstwem z Polski

 c. We współpracy z ekspertem/ekspertami z Polski

 d. We współpracy z ekspertem/ekspertami z zagranicy

 e. We współpracy z przedsiębiorstwem z zagranicy

 f. We współpracy z uczelnią publiczną z Polski

 g. We współpracy z uczelnią niepubliczną z Polski

 h. We współpracy z publicznym instytutem badawczym z Polski

 i. We współpracy z uczelnią lub instytutem badawczym z zagranicy

W inny sposób (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

21 []Jaka część budżetu Pana/Pani przedsiębiorstwa, w przybliżeniu, przeznaczona była w roku 
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poprzednim na urządzenia i/lub programy oparte na technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. 0%

 b. Do 2%

 b. Od 2,1% do 5%

 c. Od 5,1% do 8%

 d. Od 8,1% do 11%

 e. Od 11,1% do 14%

 f. Od 14,1% do 17%

 g. Od 17,1% do 20%

 h. Od 20,1% do 30%

 i. Od 30,1% do 40%

 j. 40,1% i więcej

 k. Trudno powiedzieć

(Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź)

22 []
Czy Pana/ Pani przedsiębiorstwo otrzymało kiedykolwiek ofertę wdrożenia rozwiązań opartych na
technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

23 []Jakiego obszaru (obszarów) działalności przedsiębiorstwa dotyczyła/y oferta/y wdrożenia 
rozwiązań opartych na technologii Sztucznej Inteligencji?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '22 [p27]' (Czy Pana/ Pani przedsiębiorstwo otrzymało kiedykolwiek ofertę wdrożenia rozwiązań

opartych na technologii Sztucznej Inteligencji?   )

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Wytwarzanych produktów

 b. Oferowanych usług

 c. Zarządzania zasobami ludzkimi

 d. Logistyki, zarządzania sprzedażą

 d. Marketingu, reklamy, PRu

 e. Pozyskiwania nowych pracowników

 f. Bezpieczeństwa i/lub obrony przed cyberatakami

Innym (Prosimy wpisać odpowiedź w okienku obok): 
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(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

24 []
Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo zamierza w przyszłości zastosować rozwiązania 
oparte na technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

25 []
W jakiej perspektywie czasowej Pana/ Pani przedsiębiorstwo zamierza zastosować rozwiązania 
oparte na technologii Sztucznej Inteligencji?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '24 [p29]' ( Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo zamierza w przyszłości zastosować rozwiązania

oparte na technologii Sztucznej Inteligencji? )

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. 1 roku

 b. 2 lat

 c. 3 lat

 d. 5 lat

 e. 10 lat i/lub więcej

 f. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

26 []W jakim obszarze (obszarach) Pana/Pani przedsiębiorstwo zamierza zastosować rozwiązania 
oparte na  technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Wytwarzanych produktów

 b. Oferowanych usług

 c. Zarządzania zasobami ludzkimi

 d. Logistyki, zarządzania sprzedażą

 d. Marketingu, reklamy, PRu

 e. Pozyskiwania nowych pracowników

 f. Bezpieczeństwa i/lub ochrony przed cyberatakami

Innym (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

27 []Jakie widzi Pan/Pani trudności w zastosowaniu rozwiązań opartych na technologii Sztucznej 
Inteligencji w Pana/ Pani przedsiębiorstwie?

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Wysokie podatki

Ankiety - Sztuczna Inteligencja w biznesie. Badanie opinii przedstawic... https://ankiety.nask.pl/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surve...

13 z 20 19.09.2018, 15:24



 b. Niepewność gospodarcza

 c. Skomplikowane przepisy prawne

 d. Problemy administracyjno-biurokratyczne

 e. Wysokie koszty pracy

 f. Niedobór specjalistów na rynku pracy

 g. Problemy ze zdobyciem kapitału

 h. Problemy w rozrachunku z kontrahentami

 i. Duża konkurencja

 j. Mały rynek zbytu

 k. Słaba infrastruktura informacyjna i telekomunikacyjna

 ł. Brak płynności finansowej

 m. Zbyt wysokie koszty materiałów i/lub sprzętu

 n. Niewystarczający poziom bezpieczeństwa technologii

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

 (Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

28 []Czy według Pana/ Pani problematyka związana z technologią Sztucznej Inteligencji powinna 
być regulowana prawnie?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

29 []Kto według Pana/Pani powinien odpowiadać za regulacje prawne kwestii związanych z 
technologią Sztucznej Inteligencji?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '28 [p33]' (Czy według Pana/ Pani problematyka związana z technologią Sztucznej Inteligencji

powinna być regulowana prawnie?)

Proszę wybrać co najwyżej 3 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Parlament

 b. Rząd

 c. Samorządy

 d. Organizacje przedsiębiorców

 e. Instytucje Unii Europejskiej

 f. Inne organizacje i/lub instytucje międzynarodowe

 g. Trudno powiedzieć

Ktoś inny (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

30 []Które kwestie związane ze Sztuczną Inteligencją według Pana/ Pani wymagają regulacji 
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prawnych?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '28 [p33]' (Czy według Pana/ Pani problematyka związana z technologią Sztucznej Inteligencji

powinna być regulowana prawnie?)

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Bezpieczeństwo danych i/lub ich przesyłu przez Internet

 b. Prywatność użytkowników

 c. Bezpieczeństwo użytkowników

 d. Odpowiedzialność prawna za szkody spowodowane przez urządzenia i/lub programy

 e. Odpowiedzialność finansowa za szkody spowodowane urządzenia i/lub programy

 f. Przejrzystość działań podejmowanych przez urządzenia i/lub programy

 g. Kwestie patentowe, ochrona własności przemysłowej

 h. Dystrybucja zysków wytwarzanych przez urządzenia/i lub programy

 i. Ochrona pracowników zastępowanych przez urządzenia i/lub programy

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

31 []Kto według Pana/Pani powinien odpowiadać za szkody spowodowane przez urządzenia i/lub 
programy oparte na technologii Sztucznej Inteligencji?

Proszę wybrać co najwyżej 3 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Producent urządzenia

 b. Producent oprogramowania

 c. Operator urządzenia i/lub oprogramowania

 d. Użytkownik indywidualny

 e. Budżet państwa

 f. Trudno powiedzieć

Ktoś inny (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

32 []Jakie formy pomocy publicznej byłyby według Pana/Pani najlepszą formą wsparcia rozwoju 
technologii opartych na Sztucznej Inteligencji w Polsce?

Proszę wybrać co najwyżej 3 odpowiedzi

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Pomoc finansowa

 b. Ulgi podatkowe

 c. Infrastruktura technologiczna (np. parki technologiczne)

 d. Informacja, pomoc administracyjna, prawna i/lub organizacyjna

 e. Szkolenia i kursy zawodowe dla pracowników i/lub bezrobotnych
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 f. Ułatwienia prawne i/lub administracyjne

 g. Edukacja dzieci i młodzieży

 h. Edukacja dorosłych

Inne (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

33 []Czy uważa Pan/ Pani, że urządzeniom i/lub programom opartym na technologii Sztucznej 
Inteligencji powinno się w bliskiej przyszłości przyznać podmiotowość prawną?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak

 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

34 []Czy wedłu Pana/ Pani rozwój technologii opartych na Sztucznej Inteligencji zwiększy czy
zmniejszy poziom bezpieczeństwa informacyjnego w Pana/ Pani przedsiębiorstwie?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Zdecydowanie zwiększy

 b. Zwiększy

 c. Raczej zwiększy

 d. Raczej zmniejszy

 e. Zmniejszy

 f. Zdecydowanie zmniejszy

 g. Trudno powiedzieć
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Metryczka
35 []Wielkość Pana/ Pani przedsiębiorstwa i/lub grupy przedsiębiorstw:

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Działalność jednoosobowa

 b. Do 9-u osób

 c. 10-49 osób

 d. 49-249 osób

 e. Powyżej 250 osób

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

36 []Branża/e w której działa Pana/Pani przedsiębiorstwo i/lub grupa przedsiębiorstw:

Proszę wybrać wszystkie, które pasują

 a. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i/lub rybactwo

 b. Górnictwo i/lub wydobycie

 c. Wytwarzanie i/lub zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp.

 d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i/lub odpadami, usługi rekultywacyjne

 e. Przetwórstwo przemysłowe

 f. Budownictwo

 g. Handel

 h. Transport, logistyka i/lub spedycja

 i. Zakwaterowanie (m.in. usługi hotelarskie)

 j. Gastronomia

 k. Usługi informatyczne i/lub telekomunikacyjne

 l. Usługi finansowe i/lub ubezpieczeniowe

 ł. Obsługa rynku nieruchomości

 m. Działalność profesjonalna, naukowa i/lub techniczna

 n. Administrowanie i/lub działalność wspierająca biznes

 o. Administracja publiczna, instytucje publiczne i/lub obrona narodowa

 p. Edukacja

 r. Opieka zdrowotna

 s. Pomoc społeczna

 t. Działalność związana z kulturą, rozrywką i/lub rekreacją

Inna (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok): 

(Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

37 []Rok założenia Pana/ Pani przedsiębiorstwa :

Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

(Proszę wpisać rok założenia)

38 []Pana/ Pani pozycja w przedsiębiorstwie:

Ankiety - Sztuczna Inteligencja w biznesie. Badanie opinii przedstawic... https://ankiety.nask.pl/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surve...

17 z 20 19.09.2018, 15:24



Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Właściciel/ka

 b. Współwłaściciel/ka

 c. Prezes/ka Zarządu

 d. Członek Zarządu

 e. Dyrektor/ka zarządzająca/y, dyrektor/ka

 f. Menedżer/ka średniego szczebla

 h. Pracownik szeregowy

 g. Specjalista/ka

 Inna (Proszę wpisać odpowiedź w okienku obok) 

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

39 []
Rynek, na którym Pana/ Pani przedsiębiorstwo prowadzi działalność sprzedaży dóbr i/lub usług?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. wyłącznie rynek lokalny

 b. wyłącznie rynek krajowy

 c. zarówno rynek krajowy, jak i/lub zagraniczny

 d. wyłącznie rynek zagraniczny

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

40 [] Na jakim poziomie Pana/Pani przedsiębiorstwo szacuje wydatki na działalność z zakresu 

Badań, Rozwoju i/lub Innowacji (B+R+I) w najbliższym roku (względem poprzedniego)?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Wyższe w porównaniu do bieżących

 b. Mniej więcej na takim samym poziomie

 c. Niższe w porównaniu do roku poprzedniego

 d. Nie planujemy takich wydatków

 e. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

41 []Pana/ Pani przedsiębiorstwo (grupa przedsiębiorstw) jest pod kontrolą:

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Kapitału polskiego (akcjonariat, udziały, wspólnicy itp.)

 b. Kapitału zagranicznego (akcjonariat, udziały, wspólnicy itp.)

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

42 []Czy Pana/ Pani przedsiębiorswo samodzielnie rozwija technologie oparte na Sztucznej
Inteligencji?

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

 a. Tak
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 b. Nie

 c. Trudno powiedzieć

(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

43 []Jakiego obszaru dotyczą rozwijane w Pana/ Pani przedsiębiorstwie technologie oparte na
Sztucznej Inteligencji?

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:

Odpowiedź była 'a. Tak' w pytaniu '42 [p47]' (Czy Pana/ Pani przedsiębiorswo samodzielnie rozwija technologie oparte na

Sztucznej Inteligencji?)

Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

(Proszę opisać obszar, którego dotyczą w.w. technologie)

Ankiety - Sztuczna Inteligencja w biznesie. Badanie opinii przedstawic... https://ankiety.nask.pl/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surve...

19 z 20 19.09.2018, 15:24



Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

30.10.2018 – 00:00

Wyślij ankietę.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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