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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Sztuczna inteligencja a prawa człowieka”
(International Conference „Artiﬁcial Intelligence & Human Rights”),
Kraków, 29–30 listopada 2020
W dniach 29–30 października 2020 r. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) w Krakowie odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Sztuczna inteligencja a prawa człowieka” (International Conference „Artificial Intelligence & Human Rights”). To niezwykłe
wydarzenie zostało zorganizowane przez krakowską uczelnię przy współpracy
z Miastem Kraków oraz hiszpańskim Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC). Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Rzecznik Praw
Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na decyzję organizatorów o zorganizowaniu konferencji w formie zdalnej, co – na szczęście – nie odbiło się negatywnie
na dużym zainteresowaniu oraz wysokiej frekwencji uczestników. W efekcie
wzięli w niej udział przedstawiciele wielu renomowanych ośrodków akademickich zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Z uwagi na fakt, że wydarzenie
było prowadzone w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i polskim, część
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wystąpień była tłumaczona, co zostało przyjęte z aprobatą i docenione przez
odbiorców.
Inicjatorem przedsięwzięcia był prof. Mariusz Załucki, kierownik Katedry
Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KAAFM. Oprócz niego w skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli m.in. dr Agnieszka Kubiak Cyrul oraz dr Aleksandra Partyk i dr
Kamil Szpyt (obydwoje jako sekretarze konferencji).
W dniu 29 października 2020 r., po prezentacji materiałów promocyjnych Miasta Kraków, nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji. Uczestników wydarzenia powitali prof. Załucki oraz prof. Laura Miraut Martín
z ULPGC. Następnie dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO, z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił interesujący wykład wprowadzający, w którym
zwrócił uwagę na szereg kluczowych zagadnień związanych z tematem konferencji. Po jego zakończeniu zaprezentowane zostało nagranie z wystąpieniem RPO Adama Bodnara.
Moderatorem pierwszej anglojęzycznej sesji był prof. Załucki. Rozpoczęła
się ona od znakomitego wystąpienia prof. Miraut Martín pt. Artificial intelligence and its viability in the field of law. Następnie prof. Antonio Sorela
Castillo z Universidad Autónoma de Chiapas (Meksyk) wygłosił prezentację
dotyczącą wyzwań, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja (The Challenges
of Artificial Intelligence and Human Rights). Kolejne wystąpienie pt. Artificial
intelligence and democracy zaprezentowała prof. Vânia Siciliano Aieta z Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR, z Uniwersytetu Rzeszowskiego w wystąpieniu AI-voting?!?
analizowała zagadnienie wpływu sztucznej inteligencji na prawo wyborcze,
a prof. Doug Surtees z kanadyjskiego University of Saskatchewan wygłosił
prezentację zatytułowaną Recent developments in tech/AI law. Panel zwieńczyło wystąpienie dr Marii Stefanii Catalety z Université Côte d’Azur (Francja)
w przedmiocie Artificial intelligence vs human intelligence.
Moderatorem drugiej sesji, prowadzonej również w języku angielskim,
była prof. Miraut Martín. Pierwsze wystąpienie zaprezentował prof. Załucki, który analizował ważki temat dopuszczenia do orzekania systemów opartych o sztuczną inteligencję. Jego referat pt. Computers in gowns and wigs.
A new era of judiciary? wywołał żywą dyskusję. Kolejna prelekcja European
Ethical Charter setting out ethical principles relating to the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems przygotowana została przez dr. hab. Marka
Świerczyńskiego, prof. UKSW, Konsultanta Rady Europy oraz wykładowcę
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mgr. Remigijusa Jokubauskas Mykolas z litewskiego Mykolo Romerio Universitetas oraz mgr Bar-
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tłomieja Oręziaka z UKSW. Następną prezentację przedstawili prof. João
Proença Xavier z Universidade de Coimbra w Portugalii oraz prof. Silvia
Vilar González z hiszpańskiego Universitat Jaume I. Autorzy zdecydowali
się pochylić nad tematem Artificial Intelligence in the field of Human Assisted Reproduction and its limits from a Human Rights point of view. Z kolei
asst. prof. Ramona Duminica oraz asst. prof. Andra Puran z Universitatea
din Pitești (Rumunia) omówiły temat Children’s right to privacy and data
protection in the online environment. Następny referat pt. The use of artificial
intelligence by social media companies for content moderation: a look at the
international human rights framework on the right to freedom of expression
przedstawił mgr Lucas Moreira Alcici z Universidade de Lisboa w Portugalii. Zagadnieniem compliance i sztucznej inteligencji zajmowali się natomiast brazylijscy uczeni prof. Fabrizio Bon Vecchio z Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (Unisinos) oraz mgr Débora Manke Vieira z Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (The compliance and artificial
intelligence programs).
Trzecia sesja moderowana przez dr. hab. Jakuba Szczerbowskiego, prof.
UŁ, z Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzona została w języku hiszpańskim. Jako pierwszy wystąpił prof. Rubén Miranda Gonçalves z hiszpańskiego Universidad Internacional de La Rioja, analizując zagadnienie La defensa
de los derechos humanos ante los retos de la inteligencia artificia. Autorami kolejnej prezentacji pt. El nuevo marco de protección de los ciberdatos personales en
Brasil como derechos humanos byli natomiast prof. Edson Luiz Peters z Universidade Federal do Paraná w Brazylii oraz mgr Aline Milanski z brayzlijskiego
Universidade do Estado de Mato Grosso. Z kolei dr Letícia Mirelli Faleiro
e Silva z hiszpańskiego Universidade de Santiago de Compostela przedstawiła
zagadnienie pt. El derecho humano a la educación y las nuevas tecnologías: un
estudio sobre la educación digital. W tej sesji wystąpiła również prof. Nivea
Corcino Locatelli Braga z Universidade Estácio de Sá w Brazylii, która przedstawiła prezentację pt. Derechos humanos e inteligencia artificial: una reflexión
necesaria. Następne wystąpienie zatytułowane Compliance tributario: la responsabilidad atribuida a la inteligencia artificial Intelligence przygotowane
zostało przez mgr Manke Vieire oraz prof. Bon Vecchio. Z kolei mgr Thiago
Santos Rocha z hiszpańskiego Universidad de Oviedo zaprezentował referat
pt. Mínimo social: el último bastión de protección jurídica de las personas vulnerables a la economía digital. Prof. Antonio Tirso Ester Sánchez z ULPGC
analizował natomiast problematykę wpływu sztucznej inteligencji na prawa
człowieka w prelekcji pt. Reflexiones acerca de los principios de derechos humanos sobre inteligencia artificial.
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Drugi dzień konferencji rozpoczął się od ponownego zaprezentowania
materiałów partnera konferencji, po którym nastąpił pierwszy panel, moderowany przez dr. hab. Tomasza Srogosza, prof. KAAFM. Wystąpił w nim
prof. Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu w Zielonej Górze, który w porywającym referacie Inteligencja dołuje. Niech żyje sztuczna inteligencja! W służbie
prawdzie. Jak Assange i Manning! stawiał pytania o przyszłość sztucznej inteligencji. Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, z Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła się omówienia tematu Artificial Intelligence and models of
non-judical civil litigation. Następnie wystąpiła dr hab. Joanna Unterschütz,
prof. WSAiB, z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni, prezentując swoje przemyślenia odnośnie zagadnienia Artificial Intelligence and the freedom of association. Referat pt. Emotions
and AI wygłosiła dr hab. Julia Stanek, prof. KAAFM, z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Następnie miało miejsce wystąpienie dr. hab. Marcina Marcinko z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące
Artificial Intelligence and the Protection of the Right to Life in Law Enforcement
Operations. W dalszej kolejności przemyślenia na temat Challenges of Smart
Contracts in Contract Law – Do Algorithmic Tools Undermine Human Autonomy? zaprezentowała dr Kubiak-Cyrul, która swoim nowatorskim podejściem
do problematyki wzbudziła spore zainteresowanie słuchaczy.
Moderatorem kolejnego panelu była prof. Stępień-Załucka, a pierwszym
prelegentem dr hab. Mariusz Fras z Uniwersytetu Śląskiego, który zaprezentował referat Applicable law on liability for damage caused in traffic accidents
involving autonomous vehicles. Następnie głos zabrała dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która zdecydowała się na zaprezentowanie słuchaczom frapującego tematu Artificial
intelligence and the problem of exclusion of a certain category of clients in the
example of the insurance market. Selected issues. Dalsza część panelu została
zdominowana przez przedstawicieli KAAFM: prof. Srogosza (The Autonomous Weapons Systems: Some Remarks Under International Humanitarian Law),
dr Igę Bałos (The Real Problems with AI-related Inventions and Human Rights),
dr Katarzynę Jasińską (Poland Judge’s e-assistant in common courts) oraz dr Partyk (AI and administration of justice – some remarks on independents judges).
Kolejna sesja była moderowana przez prof. Stanek. Referat o oryginalnym i wzbudzającym zainteresowanie tytule The Cheshire Cat or a few
words about AI legal personhood concept. Transparency, including clarity, as
a legal requirement for Artificial Intelligence systems, jako pierwsza wygłosiła dr Gabriela Bar z Uniwersytetu Opolskiego. Następnie wystąpiła dwójka przedstawicieli KAAFM: dr Szpyt (Legal Restrictions on the Production
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of Sex-Robots and Sexual Human Rights) oraz dr Kinga Piwowarska (Współczesny neoluddyzm w zdigitalizowanym zatrudnieniu. Prawa człowieka pracującego w świecie automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji). W dalszej
kolejności referat pt. Robot as a new object of property rights-remarks based on
the Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods
zaprezentował dr Arkadiusz Michalak z Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Po nim swoje przemyślenia na temat The issue
of using artificial intelligence in the workplace through the prism of Article
8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms przedstawił dr Michał Barański z Uniwersytetu Śląskiego. Sesję
zamknął referat dr Katarzyny Lazari-Radek z Uniwersytetu Łódzkiego, noszący tytuł: Threats to human rights in the case of AI-driven personalization.
Ostatni już panel studencko-doktorancki moderowany był przez dr Partyk oraz dr. Szpyta. Jako pierwsza wystąpiła mgr Małgorzata Duda-Śmiałek z KAAFM, prezentując temat: Transparency of artificial intelligence as an
expression of the right to be informed. Następnie swój referat pt. Artificial intelligence and the development of deepfake technologies as modern threats to human
rights wygłosił mgr Norbert Tułak (KAAFM). Kolejny temat, Discriminatory
algorithms, został przedstawiony przez mgr Kingę Sabinę Zielińską z Akademii Leona Koźmińskiego. Dwa ostatnie, niezwykle ciekawe wystąpienia należały do Agaty Ziobroń z Uniwersytetu Rzeszowskiego (Artificial Intelligence
in the context of crime and criminal justice system – a threat for the rights of the
accused?) oraz Patryka Kanii z Uniwersytetu Śląskiego (Dziedziczenie dóbr cyfrowych. Rozważania na tle prawa niemieckiego i polskiego).

