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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji projektu programu badań naukowych i prac rozwojowych 

INFOSTRATEG 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w załączeniu przesyła Uwagi PIIT do projektu 

programu INFOSTRATEG. Nasze stanowisko, ze względu na odniesienie do kwestii systemowych, jest 

możliwe jedynie poza przesłanym schematem. Stanowisko wskazuje na konieczność uwzględnienia 

rzeczywistego stanu wiedzy i aktualnych praktyk w poszczególnych dziedzinach. 

1. Wprowadzenie 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) uznaje prace nad programem INFOSTRATEG za 

bardzo ważny krok w kierunku modernizacji polskiej gospodarki i usług publicznych, takich jak 

ochrona zdrowia, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Ze względu na strategiczny 

charakter programu, jego wieloletni harmonogram i potencjalny wpływ chcemy już na tym etapie 

zaproponować kilka zmian do Programu z korzyścią dla polskiej nauki oraz większą adekwatnością 

w odniesieniu do współpracy z przemysłem oraz rynkiem technologii, które mają być finalnie 

beneficjentem efektów projektów.  

Rozwój Sztucznej Inteligencji (AI) ma przede wszystkim znaczenie dla rozwoju gospodarczego.  

W ubiegłym roku 24 kraje członkowskie UE (z wyjątkiem Chorwacji, Cypru, Grecji i Rumunii) 

podpisały porozumienie mające na celu intensyfikację działań, aby lepiej konkurować z Chinami  

i Stanami Zjednoczonymi. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że programy dotyczące rozwoju AI prowadzone są bezpośrednio 

przez instytucje unijne (porównaj: komunikat z 25 kwietnia 2018, str. 19 i 20), w ramach, których 

przeznaczono 1,5 mld euro na lata 2018-2020, a także kontynuację tych programów w latach 

2021-2027. Działania B+R będą się odbywały w ramach (obecnego) programu H2020. Wyniki 

pierwszych prac projektowych są przedstawione m.in. tutaj. 

Poszczególne kraje członkowskie UE również szybko zdecydowały się na uruchomienie własnych 

programów związanych z rozwojem AI. Przykładem niech będzie Francja, gdzie przewidziano na 

ten cel 1,8 mld euro, a wiodącym ośrodkiem jest INRIA (Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique). 

Dlatego też uznajemy, że konsekwencje wdrożenia programu INFOSTRATEG w Polsce będą bardzo 

poważne nie tylko dla nauki, ale dla całego kraju i jego dalszego rozwoju. Budżet programu 

INFOSTRATEG uznajemy za adekwatny do potencjału Polski i polskiej nauki.  

2. Uwagi ogólne 

 
2.1. Sztuczna Inteligencja i Blockchain. Uważamy, że technologie Blockchain zasługują na oddzielny 

program i dołączanie ich do INFOSTRATEG-a jest niewłaściwe, a co więcej może w przyszłości 

https://www.euractiv.com/section/digital/news/twenty-four-eu-countries-sign-artificial-intelligence-pact-in-bid-to-compete-with-us-china/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/projects/75989/76175
https://www.reuters.com/article/us-france-tech/france-to-spend-1-8-billion-on-ai-to-compete-with-u-s-china-idUSKBN1H51XP
https://www.reuters.com/article/us-france-tech/france-to-spend-1-8-billion-on-ai-to-compete-with-u-s-china-idUSKBN1H51XP
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ograniczyć dalsze prace NCBR nad tematem blockchain. W Propozycji widać wyraźnie odrębność 

tego tematu T10. Nie był również wymieniony na liście obszarów (kierunków) badawczych 

ogłoszonych wcześniej przez NCBR (załącznik 1). 

 

Właściwym dla rozwoju tej technologii powinien być program krajowy poświęcony wyłącznie 

blockchain. Dołączanie tego tematu do INFOSTRATEG-a może ograniczyć zasięg badań 

naukowych technologii blockchain jedynie do formatu inteligentnych kontraktów.  

 

Dla porównania w UE temat blockchain jest traktowany bardzo szeroko, co można sprawdzić na 

prowadzonym przez Komisję Europejską serwerze EU Blockchain Forum. 

 

Opcjonalnym i efektywnym podejściem byłoby potraktowanie wątku blockchain w ramach 

INFOSTRATEG-a jako obszaru testowego (ang. sandbox) do wypracowania postulatów 

interdyscyplinarnych zmian (w tym technologicznych, organizacyjnych i regulacyjnych) 

umożliwiających szerokie przyjęcie tej technologii bazowej w różnorakich zastosowaniach. 

Potencjalnie dobrym forum interdyscyplinarnych badań nad technologią blockchain mógłby być 

format Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

 

2.2. Programy badawcze a projekty wdrożeniowe. Zarówno w diagnozie sytuacji, jak i w kilku 

przedstawionych w projektach T1-T15 można mieć wątpliwości czy mamy do czynienia  

z działaniami badawczymi czy też z potrzebą wdrożenia rozwiązań na podstawie już dostępnych 

narzędzi i danych. Przykładem niech będą projekty T8, T9 czy T15. We wszystkich przypadkach 

można mieć podstawy by sądzić, że mamy do czynienia z projektami, które mogą być podstawą 

do normalnego procesu zamówień publicznych otwartego dla wszystkich podmiotów na rynku.  

 

Dla potwierdzenia prosimy ocenić czy wielokrotnie nagradzana aplikacja Edward, 

https://edward.ai/pl/ po niewielkich zmianach i uzupełnieniach mogłaby wypełniać wymagania 

postawione w projektach T-8 czy T-9, a która jest za niewielkie sumy dostępna komerycjnie już 

dzisiaj. Patrz także: uwaga 3.19 ryzyka zewnętrzne.  

 

2.3. Brak niektórych istotnych gałęzi gospodarki i usług publicznych adresowanych przez 

INFOSTRATEG. Widzimy potrzebę dodatkowej dyskusji w jakich gałęziach gospodarki lub usługach 

publicznych należałoby podjąć wysiłki w ramach programu INFOSTRATEG. Widzimy także 

możliwość synergii przedstawionych już programów. To ostatnie jest niezwykle istotne, ponieważ 

nawet przy tak dużych środkach jakie są przeznaczone na program nie sposób obsłużyć wszystkich 

potrzeb. 

 

Na liście gałęzi gospodarki, na które skierowany jest program nie widać choćby tak istotnych –  

a co więcej mających natychmiastowe przełożenie na stan gospodarki! – gałęzi jak energetyka, 

transport, wydobycie i przetwórstwo kopalin itd. Również zauważamy brak takich obszarów usług 

publicznych jak bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości czy problemy 

społeczne np. starzenie się społeczeństwa, potrzeba aktywizacji i zmiany modelu prac określonych 

grup społecznych. Także widać brak tematów ściśle powiązanych z rozwiązaniami bazującymi na 

narzędziach sztucznej inteligencji, a dotyczących zagadnień o ogromnym ładunku gospodarczym  

https://www.eublockchainforum.eu/
https://edward.ai/pl/
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i społecznym, takich jak zmiany klimatyczne. Nasze propozycje w tym zakresie przedstawiliśmy  

w Uwadze 3.16. poświęconej innym potencjalnym tematom w programie INFOSTRATEG. 

 

Synergię widzimy (przykłady) w projektach T1, gdzie w takim samym zakresie jak np. sposób 

przetwarzania mowy lekarzy może mieć zastosowanie do przetwarzania zapisów procesów 

sądowych i innych nagrywanych działań wymiaru sprawiedliwości. Również T12 może być  

w sposób oczywisty nakierowany na wspomaganie monitoringu np. na stadionach, w miastach 

itd. 

 

2.4. Etyka przy zastosowaniach AI. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest stworzenie i wskazanie 

wszystkim beneficjentom od samego początku kodeksu etycznego związanego z prowadzonymi 

przez te podmioty badaniami i produktami. W szczególności – ale nie tylko! - widzimy to przy 

projektach T12 i T13. NCBR we współpracy z środowiskiem naukowym oraz uwzględniając inne 

toczące się projekty (np. projekty MC dotyczące eliminowania mowy nienawiści) powinien 

przygotować taki kodeks etyczny jeszcze przed ogłoszeniem pierwszego konkursu i następnie 

żądać od beneficjentów stosowania się do tego kodeksu. Także zadaniem NCBR byłoby 

wprowadzanie zmian kodeksu w miarę zmian pojawiających się w obowiązującym prawie, 

przynajmniej do każdego projektu w obszarze zastosowania AI finansowanego ze środków NCBR 

(docelowo takie kodeks mógłby być podstawą do wprowadzenia stosownych regulacji). 

 

Temat wymaga oddzielnej dyskusji, ale chcemy wskazać jako PIIT kilka podstawowych filarów 

takiego kodeksu: równość i wykrywanie uprzedzeń (ang. fairness), wiarygodność (ocena  

i sprawdzanie wyników, odporność na nieprzewidziane zdarzenia i ataki), prywatność  

i bezpieczeństwo, zapobieganie dyskryminacji, przejrzystość oraz rozliczalność.  

 

Część z tych postulatów jest wymagane przez prawo, np. przez RODO (art. 22, prawo do nie 

podlegania decyzji w indywidualnych przypadkach wynikających ze zautomatyzowanego 

przetwarzania w tym profilowania), ale kolejne wymagania prawne będą pojawiały się w czasie 

realizacji programu INFOSTRATEG. 

 

Podsumowując: Temat Etyki oraz konsekwencji w postaci REGULACJI powinien być oddzielnie 

zaadresowany!  

 

Porównaj: uwaga 3.19 ryzyka zewnętrzne 

 

3. Uwagi szczegółowe. 

 
3.1. Rodział 3. Problem strategiczny. Brak jest zapisanego problemu strategicznego. 

 

3.2. Cel główny. 

 

Jest: Celem głównym Programu jest rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej 

inteligencji i blockchain poprzez opracowanie rozwiązań mających bezpośrednie zastosowanie  

w praktyce. 
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Propozycja: Celem głównym Programu jest rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej 

inteligencji i blockchain poprzez opracowanie rozwiązań mających bezpośrednie i natychmiastowe 

zastosowanie w praktyce. 

 

Uzasadnienie: AI jest bardzo szybo rozwijającą się dziedziną stąd próby przenoszenia wyników badań 

na dalszą przyszłość sprowadzają się do tego, że nie zostaną one wdrożone. Stąd propozycja by przy 

wyborze projektów kierować się pragmatyczną i krótkoterminową perspektywą osiągnięcia efektów. 

Proponujemy przenieść tematykę Blockchain do oddzielnego programu - Patrz Uwaga 2.1. 

 

3.3. Cel szczegółowy I. Krytyka obecnego zapisu 

 

Naszym zdaniem przygotowanie danych, na podstawie których działają modele i produkty AI jest 

integralną cechą wszelkich projektów związanych z tą technologią i nie powinno być przedstawiane 

jako oddzielny cel. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania istniejących danych (w tym danych zebranych 

i przygotowanych w rozsądnym czasie i za rozsądne środki stworzenie odpowiednich zestawów  

i modeli danych) to oznacza, że taki projekt nie powinien znaleźć się na liście projektów INFOSTRATEG.  

 

Przykład: Realizowana w ramach projektu KRONIK@ próba uporządkowania, zintegrowania, 

ustandaryzowania danych i stworzenia modelu metadanych ukazuje dużą złożoność i czasochłonność 

tego działania. Istnieje poważne ryzyko, że zespoły badawcze spędzą bardzo wiele czasu nad próbą 

dalszego uporządkowania i ustandaryzowania danych, co będzie dość akademickim wysiłkiem, podczas 

gdy zespoły w innych krajach będą tworzyć rozwiązania konkretnych problemów. Postulujemy 

wykorzystanie doświadczeń kultury innowacji (ang. startup), gdzie na bazie istniejących częściowo 

uporządkowanych danych tworzone są prototypy (ang. Minimal Viable Product) zastosowań. 

Następnie przydatność prototypów i ich zastosowanie poddawane jest ocenie praktycznej (najczęściej 

rynkowej) i dokonywane są konieczne zmiany w oparciu o metodyki zwinne (ang. agile)  

z zastosowaniem rozbudowanych testów przydatności kolejnych wersji (np. smoke test, test A/B, itp.) 

Warto także zwrócić uwagę na wskaźniki rezultatu (tabela 6.2), które zakładały stworzenie raptem 10 

zbiorów danych testowych (?) do 2027 roku.  

3.4. Cel szczegółowy II. Krytyka obecnego zapisu 

Uważamy za poważny błąd podejście, w którym efekty pracy zespołów badawczych będą 

przenoszone automatycznie do domeny open source. Uważamy, że decyzję o przeniesieniu 

rezultatów badań do domeny publicznej będą mogli podejmować, w porozumieniu z NCBR, 

członkowie zespołów badawczych jako ostateczną i nieodwracalną alternatywę, ale nie powinna 

być to pierwsza i jedyna opcja. Poniżej kilka przyczyn, dla których należy inaczej sformułować ten 

cel: 

1. Przykład z projektu T5. Jeśli kosztem 100 milionów złotych zostanie przygotowane 

oprogramowanie sterujące ramieniem robota do zbierania jabłek (zapisane jest w propozycji, 

że to ma być głównym celem projektu, zaś w zakresie sprzętowym ma być wykorzystane 

komercyjne ramię robota), a wyniki prac trafią do domeny publicznej to największym 

beneficjentem tego projektu będą – co nie powinno być niespodzianką - chińscy producenci 
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robotów do zbierania jabłek, najbardziej prawdopodobni producenci sprzętu.  Dostaną za 

darmo to co sfinansuje polski i unijny podatnik, a stworzy polski naukowiec… 

 

2. Podobna sytuacja następuje w przypadku potencjalnej współpracy międzynarodowej. Dla 

zagranicznego partnera dostępne za darmo jest całe rozwiązanie przygotowane w ramach 

INFOSTRATEG i może nie być zainteresowany współpracą z polską jednostką badawczą, a co 

najwyżej z wybranymi osobami. 

 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje możliwość 

komercjalizacji wyników badań naukowych (Rozdział 6) i pozostawia decyzję w tej sprawie 

uczelni. Jedną z możliwości jest m.in. możliwe jest przeniesienie praw do wyników działalności 

naukowej na pracownika. Nakaz automatycznego przenoszenia wyników badań do domeny 

publicznej pozbawia zatem możliwości komercjalizacji zarówno uczelnie, jak i może 

powodować brak zainteresowania pracownika prowadzącego działalność naukową.  

 

4. Przedsiębiorcy, którzy mieliby uczestniczyć lub partycypować w projektach badawczych nie 

będą zainteresowani rozwiązaniami, kiedy od początku muszą podzielić się wynikami swojej 

pracy z resztą rynku. 

 

Jak zatem widać są wielorakie powody by takiego celu nie realizować w sposób automatyczny,  

a zamiast tego prowadzić rozważną i planowaną politykę ochrony własności intelektualnej. 

Również zalecenia unijne (tzw. FAIR) choć rekomendują przenoszenie rezultatów badań do 

dalszego użycia przez innych to nie narzucają automatycznego wykorzystania formuły open source.  

Mamy także przekonanie, że o ile badania podstawowe powinny być dostępne maksymalnie 

szerokiemu gronu naukowców, to wyniki badań w naukach stosowanych mające zastosowanie w 

praktyce przemysłowej powinny być poddane odpowiedniej polityce IPR państwa.   

3.5. Cel szczegółowy III. Krytyka obecnego zapisu 

Cel ma charakter samospełniającej się przepowiedni, gdyż jest oczywiste, iż na rynku AI będzie 

szybko rosła aktywność polskich zespołów informatycznych. Proponujemy wykreślić. 

3.6. Cele szczegółowe. Propozycje. 

Przy zachowaniu celu głównego (z uwzględnieniem zmian w treści Celu głównego - patrz uwaga 

3.2. powyżej) chcielibyśmy zaproponować następujące cele szczegółowe. Równocześnie 

proponujemy odpowiednie wskaźniki rezultatu 

Cel szczegółowy I. Stworzenie generycznych rozwiązań sztucznej inteligencji możliwych do 

wielokrotnego wykorzystania w różnych działach gospodarki i usług publicznych 

Cel szczegółowy II. Skuteczny proces komercjalizacji badań naukowych będących efektem 

programu 

Cel szczegółowy III. Wspólne europejskie projekty jednostek i pracowników naukowych 

wykorzystujące doświadczenia i efekty programu. 
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Propozycja Tabeli 6.2 Wskaźniki rezultatu 

Lp. Opis Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

I. Stworzenie generycznych rozwiązań sztucznej inteligencji 
możliwe do wielokrotnego wykorzystania w różnych działach 
gospodarki i usług publicznych 

   

 Liczba rozwiązań 0 12 2027 

II. Wdrożenie procesu komercjalizacji badań naukowych będących 
efektem projektu programu 

   

 Liczba wdrożeń 0 20 2027 

III. Wspólne europejskie projekty jednostek i pracowników 
naukowych wykorzystujące doświadczenia i efekty programu 

   

 Liczba projektów 0 15 2027 

 

Uzasadnienie:  

Cel szczegółowy I mówi nie tylko o tym by badania naukowe prowadziły do stworzenia modeli dla 

jednego tylko rozwiązania, ale także dla wielokrotnego zastosowania (ang. re-use). Przykładem mogą 

być rozwiązania dotyczące analizy obrazu, rozpoznawanie obiektów, systemy predykcyjne, a także 

modele danych. Przykładami rozwiązań może być rozpoznawanie mowy w ochronie zdrowia, ale także 

w sądownictwie lub w rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych. Innym przykładem może być analiza 

obrazu z kamery dla projektów związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, analizą 

ruchu drogowego itd. itp. Przedstawiony cel szczegółowy jest zgodny z promowanymi przez UE 

zasadami FAIR, gdzie R = re-use. 

Cel szczegółowy II mówi o tym by efekty badań wynikające z programu INFOSTRATEG miały 

bezpośrednie zastosowanie w praktyce (patrz cel główny). Nie ma lepszego wskaźnika niż proces 

komercjalizacji stworzonych rozwiązań. Powinno być ich więcej niż liczba rozwiązań w Celu 

szczegółowym I, co wynika z tego, że nie każde rozwiązanie AI da się wykorzystać w więcej niż jednym 

sektorze/przemyśle/zagadnieniu. 

Cel szczegółowy III wskazuje, że polskie zespoły badawcze (jednostki naukowe, ale także poszczególni 

badacze) będą brały udział w szerszych, międzynarodowych badaniach prowadzonych przez konsorcja 

europejskie. Taki cel będzie korzystny dla rozwoju polskiej nauki również z tego powodu, iż należy 

spodziewać się, że coraz większe fundusze europejskie będą rozdysponowane centralnie w ramach 

następnych perspektyw finansowych.  

3.7. Temat T1 

Temat zawiera zarówno kwestię dotyczące AI (rozpoznawanie mowy), jak i związane z innymi 

technologiami informatycznymi zupełnie nie związanymi z AI (budowanie formularzy, generacja 

dokumentów). Proponujemy skoncentrowanie badań wyłącznie na procesie rozpoznawania mowy. Ze 

względu na synergię (patrz uwaga 2.3) oraz proponowany nowy cel szczegółowy I (patrz uwaga 3.6) 

proponujemy zmianę tematu T1 na „Systemy przetwarzania mowy dla specjalistycznych zastosowań” 

ze wskazaniem na zastosowanie w ochronie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, itd. 
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Jednocześnie zwracamy uwagę bardzo szybki proces usprawnienia przekształcania mowy na tekst. To 

powoduje konieczność zmodyfikowania lub zamknięcia tego tematu, jeśli na rynku znajdą się 

komercyjne produkty, które osiągną dokładność na poziomie akceptowalnym przez finalnych 

odbiorców. Już obecnie istnieją przykłady takich dostępnych i przeznaczonych dla języka polskiego 

systemów przetwarzania, np. MagicScribe (dla m.in. medycyny), ale także trzeba pamiętać  

o globalnych producentach, ich produktach oraz stopniowej ale coraz lepszej obsłudze języka polskiego 

(Google, IBM, Microsoft, Apple).  

Patrz także: uwaga 3.19. ryzyka zewnętrzne 

3.8. Temat T4  

Analiza zdjęć satelitarnych jest już dalece zaawansowana – podane w opisie założenia są zbyt trywialne 

– oczekiwane są bardziej zaawansowane techniki rozpoznawania obrazów.  

Dlatego proponujemy rozszerzenie zakresu tego tematu. Obrazy zbierane przez drony dają 

dokładniejszą informację ze względu na mniejszą odległość od powierzchni gruntu czy analizowanych 

obiektów. Są one łatwiej dostępne dla organizacji o mniejszej skali (np. rolników, mniejszych firm). 

Zdjęcia satelitarne ze swej natury dotyczą większej skali a te są już prowadzone w ramach tworzenia 

danych przestrzennych (projekty realizowane przez GUGIK w ramach Inspire, czy bezpośrednio dane 

w Geoportal). Analiza materiałów wideo różni się nieco od analizy zdjęć statycznych, a zbieranych 

danych tego typu jest dużo i będzie ich przybywać. Materiały filmowe niosą także więcej informacji niż 

pojedyncze zdjęcia. Uwzględnienie dronów do rozpoznawania obiektów i ich stanu pozwala także na 

poszerzenie zastosowania technik rozpoznawania obrazów, co przyczyni się do szerszego rozwoju 

polskiego potencjału badawczego. 

3.9. Temat T5 oraz T6  

Wydaje się, że budżet przeznaczony na ten temat jest zawyżony. Zwracamy uwagę, że jest on dobrze 

porównywalny z budżetem dla całego programu GAMEINN, gdzie beneficjentami było wiele 

podmiotów i obsłużonych było bardzo dużo tematów.  

Proponujemy jeszcze raz zanalizować skąd tak ogromne potrzeby oraz możliwości wydatkowania 

budżetu na – jak sami to przedstawili eksperci – tworzenie oprogramowania. 

Realizacja robota związanego ze zbiorem owoców powinien być związanym,  z producentem maszyn 

ogrodniczych. Oprócz inteligentnego oprogramowania konieczny będzie dostęp do podwozia, napędu 

oraz wyposażenia. mechanicznego. Warto też uwzględnić potrzeby poszczególnych wymagań  

w sadownictwie (np. zastosowanie do zbioru jabłek do spożycia to ok. 1/3 zbiorów).  

3.10. Tematy T8 i T9 

Wydaje się, że część badawcza nie będzie zbyt szeroka, a same tematy nadają się do uruchomienia 

standardowego zamówienia publicznego dla wykonania konkretnego produktu dla administracji. 

Jednocześnie należy pamiętać, że rozwiązania związane z automatycznym dyspozytorem 

korespondencji – przynajmniej w pewnym zakresie - znajdują się już w profesjonalnych rozwiązaniach 

pocztowych lub CRM. Powinny także współpracować z najpopularniejszymi rozwiązaniami 

stosowanymi w administracji publicznej.  

https://magicscribesklep.pl/
https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-researchers-achieve-new-conversational-speech-recognition-milestone/?tduid=(ae41fc148784d8c95abb766c430692de)(266696)(1503186)(72705X1553005X462bc314cac69dd0edf84dc355d42d65)()
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Przykładem takiego rozwiązania dostępnego komercyjnie jest system Edward, patrz uwaga 2.2. 

Proponowalibyśmy dokonanie dodatkowej analizy wskazanych tematów. Jednocześnie chcemy 

zauważyć, że metody sztucznej inteligencji pozwalające na analizę kontaktów petenta z urzędem 

(drogą elektroniczną i innymi drogami), celów tego kontaktu, czasu poświęconego poszczególnym 

sprawom itd. byłyby niezwykle cenne dla planowania i podnoszenia wydajności. 

3.11.  Temat T10 

Zgodnie z uwagami 2.1 oraz 3.2 proponujemy przeniesienie tematu Blockchain do oddzielnego 

programu. 

W przypadku pozostawienia Blockchain proponujemy nie ograniczać się do tematu zapisanego w T10, 

którego bardzo szczegółowa specyfikacja w zasadzie sprowadza całą tematykę blockchain do jednego 

zagadnienia i praktycznie narzuca jeden sposób implementacji technicznej. Uważamy, że tematyka 

blockchain i jej zastosowanie w gospodarce jest dużo szersze niż zapisane w T10. 

3.12.  Temat T11 

Z całym szacunkiem dla społeczności brydżowej, ale ten temat powinien być przeniesiony ewentualnie 

do GAMEINN. Gra w brydża rzeczywiście jest związane z działaniem w warunkach niepełnej informacji, 

ale jednocześnie świetnie znany jest rozkład prawdopodobieństwa wszystkich możliwych układów 

kart. Gracz, prócz psychologii związanej z zachowaniami innych graczy, bazuje na wyborze najbardziej 

prawdopodobnego wariantu (np. impas) lub dostosowuje swoje zachowania po wyeliminowaniu 

niektórych wariantów (np. przymus). Nie są to zagadnienia, które stanowią aktualnie mainstream 

rozwoju AI. 

Patrz także: Uwaga 3.16. Propozycje innych tematów.  

3.13. Temat T12 

Temat został zarysowany interesująco, ale wymaga dokładniejszego opisu. Chcieliśmy zwrócić uwagę, 

że przedstawiona tematyka może być bardzo powiązana z wymaganiami prawnymi, w tym z prawami 

człowieka i ochroną prywatności, stąd precyzja takiego opisu wydaje się być niezbędna. 

Zwracamy uwagę, że jest to świetny temat dla realizacji proponowanego przez nas Celu szczegółowego 

I. Modele stworzone dzięki takiemu projektowi można wykorzystać w bardzo wielu rozwiązaniach od 

ochrony zdrowia (rozpoznanie symptomów choroby, wykrywanie depresji), przez bezpieczeństwo  

i monitoring (rozpoznanie zachowań agresywnych), rozpoznawanie przestępców (np. charakterystyka 

ruchu), edukacja (ocena stanu percepcji przez uczniów), itd. itp. Patrz także: Uwaga 3.19 ryzyka 

zewnętrzne 

3.14. Temat T13 

 

Wskazany temat jest społecznie bardzo istotny, a dla wiadomości w języku polskim nie był jeszcze 

rozwiązywany z pomocą technologii AI. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie jest to temat badawczo 

zupełnie nieznany (porównaj: wiadomośc z MIT z 2017 roku w sprawie badań tam prowadzonych 

jeszcze w 2016 lub wiadomość o osiągnięciu 95% dokładności przy detekcji „fake news” ze stycznia 

2018 wraz z udostępnionym modelem). 

https://www.ll.mit.edu/news/using-machine-learning-detect-fake-news
https://towardsdatascience.com/i-trained-fake-news-detection-ai-with-95-accuracy-and-almost-went-crazy-d10589aa57c
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Równocześnie warto zaznaczyć, że najwięksi dostarczyciele informacji, globalne koncerny prowadzące 

media społecznościowe, zajmują się także tym tematem dla praktycznie wszystkich języków świata. 

 

Dlatego też proponujemy pozostawić ten temat, ale zweryfikować jego zakres oraz wymagany budżet. 

Patrz także: uwaga 3.19 ryzyka zewnętrzne 

 

3.15. Temat T14 

 

Przyjęta niedawno dyrektywa ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym wymusza na 

dostawcach treści m.in. sprawdzanie ich pod kątem naruszania praw autorskich (art. 17). To oznacza, 

że takie oprogramowanie dostępne komercyjnie musi powstać w bardzo krótkim czasie. Zapewne 

odbędzie się to w formie własnych rozwiązań u największych dostawców, ale także jako usługa dla 

mniejszych firm. Rozwój tego typu oprogramowania, bez wątpienia opartego o narzędzia AI, będzie 

bardzo szybki, ale będzie już przebiegał poza obszarem badawczym. 

 

Proponujemy zweryfikować ten temat. Patrz także: ryzyka zewnętrzne. 

 

3.16. Temat T15 

 

Temat wydaje się być niezwykle ważny ze względu na konieczność jak najdalej posuniętej racjonalizacji 

wydatków na służbę zdrowia. Każde rozwiązanie jakie powstanie podczas prac nad tym tematem 

będzie miało natychmiastowy impakt na funkcjonowanie całego sektora, a pośrednio także na budżet 

państwa. 

 

Prosimy jednak o weryfikację w jakim zakresie jest to temat badawczy, a w jakim jest to już projekt, 

który może być poddany normalnemu procesowi zakupu w ramach zamówienia publicznego (patrz 

uwaga 2.2). Wydaje się bowiem, że warto przynajmniej część z zaprezentowanych analiz wykonać od 

razu, bez dodatkowego procesu badań naukowych. 

 

Uznajemy także, że ze względu na istotność zagadnienia budżet powinien być większy. 

 

3.17. Propozycje innych tematów 

Prosimy o rozważenie wprowadzenia innych tematów badawczych związanych ze sztuczną 

inteligencją. Dla porządku dodaliśmy im kolejne numery. 

Jako pierwszą grupę chcielibyśmy wskazać na tematy związane z kluczowymi gałęziami gospodarki. 

Szybkie zastosowanie narzędzi AI w tych sektorach powinno przynieść bezpośrednie i natychmiastowe 

efekty (patrz Cel główny, także: uwaga 3.2; także: Obszar 5 na liście przygotowanej przez NCBR, 

załącznik 1). Uważamy, że wszystkie poniższe propozycje T16-T22 powinny być realizowane przy 

bezpośredniej współpracy i finansowym zaangażowaniu późniejszych odbiorców badań. Prosimy także 

zwrócić uwagę, że przenoszenie rezultatów badań w tych tematach do domeny publicznej  

i udostępnianie w modelu open source byłoby działaniem pochopnym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_w_sprawie_praw_autorskich_na_jednolitym_rynku_cyfrowym
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T16) Analiza ruchu pojazdów i przewidywanie sytuacji w transporcie drogowym 

Temat związany z koniecznością właściwego planowania inwestycji drogowych, ale także dla 

bieżącego informowania osób korzystających z transportu drogowego o przewidywanej sytuacji na 

drogach. 

T17) Analiza danych związanych ze stanem trakcji kolejowej 

Temat pozwoli – po zebraniu danych dotyczących stanu torów i stworzeniu odpowiednich modeli 

danych – na planowanie remontów i zmian w trakcji. Temat uzupełni istniejące dane  

o infrastrukturze oraz zebrane w ramach projektów paszportyzacji sieci kolejowej o dokładne dane 

pozwalające planować remonty i zmiany w trakcji. Obecne modele umożliwiające planowanie 

remontów zakładają dużą tolerancję.  Po zebraniu wieloźródłowych danych w tym 

nieustrukturyzowanych (np. wideo, dźwięk) dotyczących stanu torów i stworzeniu odpowiednich 

modeli danych możliwe będzie dokładniejsze diagnozowanie stopnia zużycia infrastruktury, 

zmęczenia materiału oraz predykcja potencjalnych awarii co zmniejszy koszty utrzymania oraz 

zwiększy bezpieczeństwo. Już dzisiaj dostępne są modele predykcji awarii silników w przemyśle na 

podstawie analizy dźwięków pracy silnika z użyciem tanich zestawów mikrofonowych – rozszerzenie 

obszaru badań o infrastrukturę kolejową ma ogromny potencjał zmiany i komercjalizacji 

T18) Systemy predykcyjne dla systemów zaopatrzenia w wodę w miastach 

Temat pozwoli na zebranie, analizę i stworzenie systemów pozwalających na lepsze planowanie  

i wykorzystanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Rozwiązania sztucznej inteligencji muszą być 

połączone z rozwiązaniami Internetu Rzeczy (IoT). Analogiczny temat może być przewidziany dla 

zaopatrzenia w ciepło. 

T19) Systemy predykcyjne dla procesów ciągłych w przemyśle, w szczególności w energetyce 

Temat pozwoli na analizę i stworzenie systemów predykcyjnych dla procesów w takich przemysłach 

jak energetyka, przetwórstwo gazu i ropy naftowej itd.  

Rozwój zaawansowanych metod modelowania i prognozowania zapotrzebowania i produkcji 

energii elektrycznej jest szczególnie istotny w kontekście procesów związanych z nowymi 

źródłami energii oraz uwzględnienie perspektywy prosumenta. 

W ramach projektu powinny powstać metody modelowania i prognozowania, które będą pozwalały 

co najmniej na: 

• uwzględnienie zmian w sposobie użytkowania energii elektrycznej spowodowanych 

zmianami społeczno-gospodarczymi, 

• uwzględnienie warunków meteorologicznych,  

• uwzględnienie zmian ilościowych i jakościowych dotyczących źródeł energii elektrycznej, 

• uwzględnienie wpływu regulacji rynkowych na sposób użytkowania energii elektrycznej, 

uwzględnienie wpływu systemów DSM na zachowania odbiorców i na sposób użytkowania 

energii elektrycznej 
 

T20) Systemy predykcyjne dla geologii 

Przede wszystkim dla przemysłu wydobywczego. 

T21) Systemy bezpieczeństwa w kopalniach. 

Systemy predykcyjne bazujące na analizie informacji zbieranych przez różne typy czujników. 
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T22) Systemy predykcyjne w systemie opieki społecznej 

Temat pozwoli na ocenę i symulację rozwoju potrzeb państwa w zakresie opieki społecznej. 

Danymi jakie byłyby do wykorzystania to przede wszystkim dane gromadzonego w systemach 

MRPIPS (dane w systemach Syriusz, Empati@) systemach ZUS, ale także KRUS, PFRON i inne. Te 

instytucje byłyby także bezpośrednimi konsumentami wyników badań. 

T23) Systemy sztucznej inteligencji dla ochrony klimatu Polski 

Chcemy także przedstawić propozycję tematu, który jest równie ważny jak wyżej wymienione, ale 

jego strategiczne znaczenie jest nawet większe. Proszę o uwzględnienie go również w kontekście 

programu Czyste Powietrze (np. projektu ZONE) - prowadzonego także we współpracy z NCBR  

w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz NFOŚ. 

W ramach tego tematu można zaproponować analizę danych pogodowych, stanu gleb, stosunków 

wodnych, ale także predykcję powodzi, suszy, stanu leśnictwa, przesuwania się zasięgu roślin  

i zwierząt itd. Warto przy tym zwrócić uwagę, że można ten program nakierować szczególnie do 

ośrodków, które zajmują się tylko wycinkiem takich badań i które do tej pory nie miały szans na 

zaistnienie w takich projektach, a także pozyskać bardzo szerokie społeczne zaangażowanie dla 

pozornie mniejszych tematów, które mogą złożyć się na stworzenie zasobu wiedzy niezbędnego dla 

rządu i Sejmu w celu przygotowania odpowiednich strategii. Ze względu na dostępność zarówno 

narzędzi, jak i mocy obliczeniowej (od podstawowych mocy obliczeniowych aż po High Performance 

Computing, HPC) temat ten może być potraktowany bardzo szeroko z zaangażowaniem licznych 

zespołów z różnych dziedzin, od zespołów studenckich po międzynarodowe konsorcja. 

Przykład: W ramach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa IB NASK zbiera dane z sieci czujników 

smogu. NCBJ w Świerku dysponuje sprawdzonym modelem rozprzestrzeniania się w powietrzu 

substancji uwzględniającym warunki otoczenia oraz warunki pogodowe mających wpływ na 

przebieg procesu. ICM UW dysponuje dokładnymi historycznymi danymi pogodowymi i modelem 

predykcyjnym (dane 3D z rastrem 4 metry na terenie całego kraju). Po wytworzeniu odpowiedniego 

rozwiązania możliwa byłaby ocena w skali Polski efektów działania rządowego programu „Czyste 

powietrze” jak i lepsze planowanie przyszłych działań antysmogowych. Wiarygodna ocena 

rezultatów działań programu „Czyste powietrze” jest istotna z punktu widzenia nastrojów 

społecznych związanych ze smogiem (pojawiające się pozwy wobec Skarbu Państwa). 

Ostatnią grupą tematów jest T24) bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo. Ze zrozumiałych 

względów nie poszerzamy tej tematyki w tym opracowaniu, ale jesteśmy gotowi do dalszej dyskusji. 

3.18. Propozycja polityki Cloud First 

Proponujemy wprowadzenie do projektu INFOSTRATEG wymagania zastosowania chmury 

obliczeniowej i wprowadzenia zasady, że zakup sprzętu może być realizowany tylko i wyłącznie, jeśli 

nie jest możliwa realizacja z użyciem usługi przetwarzania w chmurze.  

Uzasadnienie takiego zapisu jest wielorakie, przedstawiamy poniżej tylko najważniejsze argumenty: 

a) Bardzo szybkie starzenie się sprzętu dedykowanego do AI. Wszystkie dostępne opracowania 

wskazują, że wydajność sprzętu w niektórych zastosowaniach rośnie nawet kilkaset procent 

rocznie (sic!) i należy oczekiwać podobnego procesu w następnych latach. W ubiegłym roku 

OpenAI przedstawiła wskaźnik jeszcze lepiej oddający ten postęp – o ile dla sprzętu 

https://openai.com/blog/ai-and-compute/
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komputerowego tzw. prawo Moore’a (od imienia jednego z dawnych prezesów firmy Intel) 

mówi, że moc obliczeniowa podwaja się po 18 miesiącach, to dla sprzętu związanego z AI ten 

czas wynosi trzy i pół miesiąca! W przypadku wykorzystania chmury zespoły badawcze ZAWSZE 

będą pracowały na najnowszym sprzęcie (przy tych samych cenach) lub będą mogły obniżyć 

koszty w przypadku korzystania ze słabszych urządzeń. 

 

Warto przypomnieć tutaj także wielki wysiłek finansowy jaki został poniesiony przez państwo 

polskie w ramach projektu PLATON na początku obecnej dekady. Wydatkowano wtedy ponad 

200 milionów złotych na sprzęt, który dzisiaj nie spełnia już żadnych wymagań 

wydajnościowych potrzebnych nauce polskiej.  

 

b) Zróżnicowanie wydajności w zależności od potrzeb. Zespoły badawcze będą miały możliwość 

wykorzystania w różnych okresach swoich badań urządzenia (usługi) o różnej wydajności. Od 

prostych maszyn wirtualnych aż po rozwiązania High Performance Computing – wszystkie 

dostępne są jako usługa chmurowa.  

 

c) Swobodny wybór platformy i możliwości jej zmiany. Dla każdego projektu i dla każdego 

podprojektu (lub uczestniczącego w projekcie zespołu badawczego) można wielokrotnie 

zmieniać platformę, zarówno platformę dostawcy, jak i platformę oprogramowania.  

W przypadku infrastruktury własnej (tzw. on-premise) wystąpią ograniczenia do tego co 

zostało zamówione na początku projektu. 

 

Warto tutaj podkreślić możliwość zmiany wyboru także w trakcie prowadzenia projektu. Gdyby 

okazało się, że dostawca nie spełnia wymagań zespołu badawczego istnieje możliwość 

zakończenia usługi i przeniesienia się do innego dostawcy, zarówno polskiego, jak  

i międzynarodowego. 

 

d) Zawsze najnowsze oprogramowanie. Rozwiązania chmurowe zawsze mają najnowsze 

oprogramowanie (platforma, systemy operacyjne, podstawowe narzędzia, zabezpieczenia) 

oferowane przez dostawcę. 

 

e) Zawsze najnowsze narzędzia AI.  

 

f) Współpraca europejska. Unia Europejska tworzy i zachęca do wykorzystania tzw. European 

Open Science Cloud (EOSC), ale także większość europejskich zespołów badawczych 

wykorzystuje usługi chmurowe pochodzące od różnych dostawców.  

Przykładem takiej współpracy może być francuska INRIA i Microsoft czy projekty prowadzone 

w ramach spółki Chmura Krajowa powołanej przez PFR i PKO BP, która deklaruje wsparcie 

takich rozwiązań. 

 

Warto podkreślić, że jeśli polskie zespoły badawcze w ramach INFOSTRATEG będą chciały 

współpracować z zespołami/naukowcami z innych krajów to niemal na pewno odbędzie się to 

poprzez chmurę obliczeniową. 

 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://news.microsoft.com/europe/2018/06/21/microsoft-and-inria-strengthen-their-partnership-to-accelerate-the-adoption-of-artificial-intelligence-in-france/
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g) Jednolity europejski rynek cyfrowy. Europejskie rozwiązania Jednolitego Rynku Cyfrowego,  

w tym np.  Rozporządzenie 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych 

nieosobowych w Unii Europejskiej ograniczają możliwości zamknięcia lokalizacji danych  

w jednym kraju do bardzo specyficznych sytuacji, w dodatku wymagających kontrnotyfikacji ze 

strony Komisji Europejskiej. 

 

h) Chmura jest wydatkiem kwalifikowanym w rozumieniu wydatków z funduszy europejskich.  

 

i) Komercjalizacja rozwiązań wypracowanych w projektach badawczych będzie 

najprawdopodobniej odbywało się w środowisku usług chmurowych. Większość rozwiązań 

AI stosowanych w gospodarce to rozwiązania chmurowe – takie będzie oczekiwanie partnerów 

przemysłowych. 

 

j) Cyberbezpieczeństwo i spełnianie wymagań prawnych. Dyrektywa NIS oraz polska ustawa  

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazują na rozwiązania chmurowe jako jedną  

z form realizacji usług kluczowych, a więc dotyczących infrastruktury krytycznej państwa. 

Jednocześnie dostawcy usług cyfrowych (tu: usług chmurowych) są zobowiązani do stosowania 

bardzo wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dostępności usług oraz do 

współpracy z organami właściwymi dla cyberbezpieczeństwa. 

 

Równocześnie dostawcy usług chmurowych są zobligowani do wypełnienia wymagań 

związanych z takimi aktami prawnymi jak RODO, gdzie traktowani są jako podmioty 

przetwarzające.  

 

Trudno oczekiwać, że równie wysokie wymagania będą możliwe do spełnienia w środowisku 

akademickim. Natomiast jak wskazywaliśmy powyżej zagadnienia związane z AI będą 

wielokrotnie wymagały spełniania wymagań związanych z prawem. 

Podsumowując: wprowadzenie zasady Cloud First spowoduje przyspieszenie procesu badań, 

możliwość ich szybkiego skalowania, większe bezpieczeństwo oraz znaczące zmniejszenie kosztów! 

Chcemy zwrócić uwagę, że wprowadzenie takiej zasady jest działaniem mitygującym na wskazane  

w projekcie ryzyka. 

3.19. Wskaźniki wpływu, rezultatu i produktu 

Ze względu na bardzo szybkie zmiany w technologiach AI proponujemy wprowadzić dodatkowy punkt 

weryfikacji programu w 2023 roku (porównaj p. 8 Harmonogram programu). 

W tabeli 6.1. proponujemy skrócić czas do osiągnięcia wskaźników wpływu o rok (wpisać rok 2028) 

Proponujemy zmianę nazw dla wskaźników produktu 1 i 2 – zamiast „opartych na uczeniu 

maszynowym” wprowadzić „opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji”. 

Uznajemy, że przy takim programie należy oczekiwać wyższych wartości dla wskaźników produktu, 

przynajmniej 25 dla każdego wskaźnika. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
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W tabeli 6.3. Wskaźniki produktu proponujemy podnieść liczby związane z liczbą doktoratów do 25  

i liczbę publikacji do 50. 

3.20. Ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne 

Proponujemy dodać następujące ryzyka zewnętrzne: 

• Pojawienie się dostępnych komercyjnych rozwiązań spełniających wymagania postawione 

przed zespołami badawczymi realizującymi poszczególne tematy badawcze.  

Działania mitygujące: konieczność nieustannej ewaluacji tematów badawczych oraz 

odpowiednich interwencji ze strony Komitetu Sterującego. 

 

• Programy w ramach Horyzont 2020 i następnych pokrywające się z tematami badawczymi 

INFOSTRATEG.  

Działania mitygujące: ocena czy znacznie większe środki zostaną dedykowane na projekty 

europejskie, a zespoły spoza Polski mogą w szybkim czasie wyprzedzić polskie zespoły 

badawcze.  

Proponujemy dodać następujące ryzyko wewnętrzne: 

• Znaczne wydatki sprzętowe. 

Działania mitygujące: wprowadzenie zasady Cloud First.  


