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Introduction
This publication contains studies conducted by authors from several European
countries that have cooperated with each other for many years in the field of
human rights. The fruit of this cooperation are numerous conferences and
publications in various languages. What is most important, however, is the
exchange of experiences and opinions on understanding and application of
individual human rights from the perspective of the experiences of societies
living in the European cultural circle, and at the same time functioning in
different historical and geographical conditions.
This publication is an attempt to look at human rights from the perspective
of the dynamic progress that is connected with the development of ICT tools.
It is not only about digitization or automation of human work, but above
all about creating a virtual society, in which artificial intelligence plays an
important role. A significant part of human activity, especially interpersonal
communication, takes place with the use of social media. Moreover, individual contact with public authorities are being gradually replaced by intelligent
computer programs. In the United States, there is already an IT system, which
adjudicates in minor misdemeanor cases.
Modern researches in IT sector aim to build programs that allow to support
human thinking through recommendation algorithms or suggesting automatically learned solutions, and even aim at autonomous decision-making. This last
level of shifting responsibility for decisions to artificial intelligence is assessed
extremely positive by many people, but also brings many fears. A virtual society built with the use of artificial intelligence changes the perception of many
human rights, such as the right to good name, the right to freely express one’s
opinion, the right to property, the right to state or national identity.
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Hence this publication contains various opinions on the artificial intelligence and its role in the functioning of society and importance for the life of
an individual. The added value of this publication is the fact that it contains
balanced views and assessments of authors from various European countries
and academic societies conducting research on digital reality.
This publication will certainly allow the reader to form his or her own
opinion on human rights in the context of artificial intelligence.
Bronisław Sitek

Wstęp
Niniejsza publikacja zawiera opracowania autorów z kilku państw europejskich współpracujących ze sobą od wielu lat w obszarze praw człowieka.
Owocem tej współpracy są liczne konferencje oraz publikacje w różnych
językach. To, co jednak jest najważniejsze, to wymiana doświadczeń i spojrzeń rozumienia i stosowania poszczególnych praw człowieka z perspektywy
doświadczeń społeczeństw żyjących w europejskim kręgu kulturowym, a jednocześnie funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach historycznych
i geograficznych.
Obecna publikacja jest próbą spojrzenia na prawa człowieka z perspektywy
dynamicznego postępu, jaki odnotowuje się w rozwoju narzędzi teleinformatycznych. Nie chodzi już tylko o cyfryzację czy automatyzację pracy ludzkiej,
ale przede wszystkim o tworzenie społeczeństwa wirtualnego, w czym ważną
rolę pełni sztuczna inteligencja. Znaczna część bowiem aktywności człowieka,
zwłaszcza komunikacja międzyosobowa, odbywa się z wykorzystaniem mediów
społecznościowych. Również kontakty człowieka z organami publicznymi
coraz częściej zastępowane są inteligentnymi programami komputerowymi.
W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje już system informatyczny w ramach
wymiaru sprawiedliwości, który orzeka w prostych sprawach o wykroczenia.
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Współczesne badania nad rozwojem informatyki zmierzają do budowania
programów, które pozwalają na wspomaganie myślenia człowieka poprzez
algorytmy rekomendacji czy sugerowanie automatycznie wyuczonych rozwiązań, a nawet zmierzają do autonomicznego podejmowania decyzji. Ten ostatni
poziom przeniesienia odpowiedzialności za decyzje na sztuczną inteligencję
znajduje u wielu niezwykle entuzjastyczne i pozytywne oceny, ale też i wiele
obaw. Wirtualne społeczeństwo budowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zwiększającej się liczbie dziedzin niewątpliwie zmienia postrzeganie
wielu praw człowieka, chociażby takich jak prawo do dobrego imienia, prawo
do swobodnego wyrażania swojej opinii, prawo do własności, prawo do tożsamości państwowej czy narodowej.
Stąd też ta publikacja, oddawana w ręce czytelników, zawiera różne spojrzenia na kształtowanie się sztucznej inteligencji i jej roli w funkcjonowaniu
społeczeństwa i jej znaczenia dla życia jednostki. Wartością dodaną tej publikacji jest fakt, że zawiera ona wyważone poglądy i oceny autorów pochodzące
z różnych państw europejskich i środowisk akademickich, prowadzących
badania dotyczące cyfrowej rzeczywistości.
Lektura niniejszej publikacji z całą pewnością pozwoli czytelnikowi na
wyrobienie własnego zdania na temat praw człowieka w kontekście sztucznej
inteligencji.
Bronisław Sitek
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