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Wstęp: koncepcja sztucznej inteligencji (SI) i określenie tematu

Pojęcie SI, powstałe w 1956 r., jest obecnie formalnie zdefiniowane we Francji jako 
„interdyscyplinarna teoretyczna i praktyczna dziedzina badawcza, której celem jest 
zrozumienie mechanizmów poznawczych i myślowych oraz ich naśladownictwo przez sprzęt 
i oprogramowanie w celu wspomagania lub zastąpienia działań człowieka” (sprawozdanie 
ministerstwa sił zbrojnych z 2019 r. pt. „L’IA au service de la Défense” [Zastosowanie SI do 
celów obronnych], s. 3). Koncepcja „symulacji funkcji poznawczych człowieka” powtarza się 
też w definicji rosyjskiej (zob. art. 5 dekretu prezydenckiego z dnia 10 października 2019 r.). 
Definicja zaproponowana przez unijną grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. SI jest 
natomiast bardziej abstrakcyjna i złożona (zob. „Lignes directrices en matière d’éthique pour 
une IA digne de confiance” [Wytyczne w dziedzinie etyki na rzecz SI godnej zaufania], 8 
kwietnia 2019 r., pkt 143), prawdopodobnie dlatego, że nie ogranicza się – w przeciwieństwie 
do dwóch wspomnianych wcześniej – do próby ujęcia wojskowych aspektów SI.

Ta różnica w podejściu stanowi cenne wskazanie – zachęca do tego, by uznać problematykę 
związaną ze wykorzystywaniem SI za zasadniczo różnorodną, w zależności od tego, czy 
dotyczy ona wojskowości, czy też innych dziedzin. Dlatego niniejszy dokument roboczy 
dotyczy wyłącznie wojskowych aspektów SI, choć oficjalny tytuł sprawozdania („SI: kwestie 
wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w 
dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza 
wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych” przedłożonego komisji JURI pozwoli 
ewentualnie poszerzyć obszar refleksji.

I. Kontekst technologiczny – różnorodność wojskowych zastosowań SI

Jak zauważono we francuskim sprawozdaniu Cédrica Villaniego z marca 2018 r. pt. „Donner 
un sens à l’IA. Pour une stratégie nationale et européenne” [Nadać sens SI. W kierunku 
strategii krajowej i europejskiej], SI może znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie 
obronności. Rozróżnia się dwa główne rodzaje zastosowań.

Po pierwsze, wykorzystywanie SI do przetwarzania informacji (zdjęć lub nagrań) w celu 
umożliwienia np. rekonesansu i sporządzenia trójwymiarowych map budynków na wrogim 
terytorium. Przechowywanie tego rodzaju sensytywnych danych stanowi w szczególności 
problem z zakresu cyberbezpieczeństwa, który jest problemem globalnym, niedotyczącym 
wyłącznie wojskowości, lecz szczególnie dla niej ważnym.

Po drugie, wykorzystywanie SI do zwiększenia skuteczności operacyjnej sił zbrojnych 
biorących udział w walce. Może ono przybierać różne formy, z których dwie najbardziej 
znane to „walka wspomagana” oraz autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia. „Walka 
wspomagana” to skomplikowany system wzajemnych połączeń między jednostkami 
bojowymi, który umożliwia udzielanie przez SI wsparcia decyzyjnego w czasie rzeczywistym 
ludziom uczestniczącym w walce, na przykład pilotom myśliwców lub dowódcom czołgów. 
W szczególności może ona mieć formę błyskawicznego dialogu, w którym SI doradza 
człowiekowi podjęcie danego działania, pozostawiając mu jednak ostateczną decyzję. 
Autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia są to natomiast śmiercionośne roboty, tj. 
systemy SI, które same, na podstawie algorytmów, podejmują decyzję o ataku na wroga czy 
nawet o jego uśmierceniu. To właśnie ich dotyczą najpoważniejsze wątpliwości etyczne i 
prawne.
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II. Kontekst geopolityczny – wyścig zbrojeń między mocarstwami z wykorzystaniem SI

W obliczu ogromnych innowacji w dziedzinie broni wykorzystującej SI światowe mocarstwa 
prowadzą prawdziwy wyścig. Władimir Putin dał wyraz powszechnemu przekonaniu, gdy w 
wystąpieniu 1 września 2017 r. powiedział, że „SI to przyszłość […]. Kto stanie się liderem w 
tej dziedzinie, będzie rządzić światem”.

Stany Zjednoczone chcą pozostać liderem w tej dziedzinie, co prezydent Donald Trump 
zapowiedział w lutym 2019 r., ogłaszając „amerykańską inicjatywę na rzecz SI”. W 2017 r. 
generał Allen stworzył pojęcie „hiperwojny”, przewidując wojnę przyszłości toczącą się przy 
„całkowitym braku” decyzji człowieka. Realizowane są już konkretne projekty, np. projekt 
Marven, który ma na celu wprowadzenie systemu masowej inwigilacji wojskowej za pomocą 
autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych. Projekt ten opierał się na współpracy 
między Pentagonem a Google, jednak firma ta wycofała się w marcu 2019 r. w wyniku 
protestów części pracowników. Warto również wspomnieć o projekcie Jedi, którego celem 
jest modernizacja infrastruktury chmury obliczeniowej Pentagonu. W październiku 2019 r. 
przetarg wygrał Microsoft, niewielką przewagą pokonując Amazon. Wreszcie należy 
podkreślić, że przepisy międzynarodowego handlu bronią (ITAR) dają USA przewagę 
konkurencyjną. Są to amerykańskie eksterytorialne przepisy przyznające Stanom 
Zjednoczonym prawo do zakazania eksportu jakiegokolwiek systemu uzbrojenia, który 
zawiera co najmniej jeden element amerykański. Ofiarą tych regulacji padła już na przykład 
Francja.

Chiny otwarcie zamierzają wyprzeć Stany Zjednoczone. Projekt „Made in China 2025”, 
ogłoszony w 2015 r., zmierzający do rozwoju cywilnego i wojskowego potencjału SI, okazał 
się dla Donalda Trumpa dostatecznie niepokojący, by uczynić z niego jeden z głównych 
celów wojny handlowej z Chinami. Pentagon uważa bowiem, że Chiny mają przewagę z 
uwagi na „fuzję” między państwem a BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), podczas gdy 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) są bardziej niezależne od Pentagonu, co 
pokazała rezygnacja Google w 2019 r.

Również Rosja stara się uczestniczyć w tej rywalizacji o przewagę militarną w dziedzinie SI. 
W 2018 r. rosyjski szef sztabu poinformował, że Rosja zobowiązała się do robotyzacji 33 % 
swojego sprzętu i systemów uzbrojenia. W dekrecie prezydenckim z dnia 10 października 
2019 r. termin realizacji tego celu rozwoju SI został wyznaczony na rok 2030. Przełożyło się 
to już na konkretne rezultaty. Od 2009 r. testowane są pierwsze rosyjskie bezzałogowe 
pojazdy naziemne (UGV). Rozpoczęto już też realizację innych projektów, takich jak projekt 
bezzałogowego czołgu bojowego T14 Armata.

Francja również stara się nie wypaść z gry, o czym świadczy obszerne, 52-stronicowe 
sprawozdanie zatytułowane „L’IA au service de la Défense” [Zastosowanie SI do celów 
obronnych] opublikowane przez Ministerstwo Obrony we wrześniu 2019 r. lub przemówienie 
prezydenta Macrona z dnia 7 lutego 2020 r. wygłoszone w L'École de guerre (EdG), w 
którym stwierdził on między innymi, że „SI (...) jest jednym z priorytetów nowej Agencji 
Innowacji w dziedzinie Obronności ”.

III. Kontekst prawny – próby regulowania stosowania uzbrojenia wykorzystującego SI

ONZ, UE, wiele państw członkowskich i organizacje pozarządowe zdały sobie sprawę, że 
rozwój uzbrojenia wykorzystującego SI jest ważnym faktem w historii ludzkości. Obawy 



PE650.407v01-00 4/5 DT\1202771PL.docx

PL

wybudzają przede wszystkim autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia, które w opinii 
Parlamentu Europejskiego mogą „zasadniczo zmienić sposób prowadzenia wojen, wywołując 
bezprecedensowy i niekontrolowany wyścig zbrojeń” (motyw E rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 12 września 2018 r.).

Od października 2012 r. 86 organizacji pozarządowych działających w 32 krajach prowadzi 
kampanię „Stop Killer Robots”, w której domagają się traktatu o zakazie stosowania 
autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia głównie ze względów etycznych. 
Parlament Europejski podziela to stanowisko. W rezolucji z dnia 12 września 2018 r. 
Parlament wezwał UE, „by dążyła do rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji w sprawie 
prawnie wiążącego instrumentu zakazującego stosowanie autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia” (pkt 3 rezolucji Paramentu Europejskiego).

ONZ jest bardziej powściągliwa. W 2016 r. powołała grupę ekspertów rządowych ds. 
autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia, która od 2017 r. spotyka się co roku 
w Genewie w ramach Konwencji o pewnych rodzajach broni konwencjonalnej. Grupa ta, 
która odzwierciedla stanowiska największych potęg militarnych, nie chce jednak zakazu 
stosowania autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia, a jej dążenia ograniczają 
się do prób uregulowania ich stosowania. Jednak nawet w tej kwestii negocjacje utknęły w 
martwym punkcie, ponieważ uczestnicy tych negocjacji nie chcą zbyt restrykcyjnych ram. 
Dotyczy to na przykład Francji, która na posiedzeniu w sierpniu 2019 r. wyjaśniła, że 
sprzeciwia się zbyt restrykcyjnym ramom, ponieważ pragnie zachować swobodę stosowania 
systemów twardej („hard kill”) obrony aktywnej (o czasie reakcji rzędu 1 mikrosekundy) 
chroniących pojazdy bojowe przed pociskami rakietowymi, rakietami i pociskami.

IV. Kierunki działań 

Zakaz stosowania autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia jest z etycznego 
punktu widzenia propozycją interesującą, lecz całkowicie rozmija się z ambicjami 
największych potęg militarnych. Jeżeli Parlament Europejski chce wpłynąć na dyskusje w 
ramach grupy ekspertów rządowych, lepiej byłoby, gdyby przedstawił konstruktywne wnioski 
w sprawie kontroli stosowania autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia (i 
innych systemów uzbrojenia wykorzystujących SI) przy uwzględnieniu poszanowania 
podstawowych wartości w Europie. Podejście to jest też zgodne z duchem białej księgi 
Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji z dnia 19 lutego 2020 r., która 
przewiduje uzależnienie rozwoju sztucznej inteligencji od poszanowania wartości 
europejskich, mimo że na początku zastrzeżono, że „nie zajęto się w niej rozwojem i 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji do celów wojskowych” (s. 1 białej księgi).

Pierwsze zadanie będzie polegało na zaproponowaniu definicji autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia, co do której grupa ekspertów rządowych nie może 
obecnie osiągnąć porozumienia. Według Stałego Przedstawicielstwa Francji przy Konferencji 
Rozbrojeniowej autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia „to uzbrojenie potencjalnie 
zdolne do wykrywania, rozpoznawania i obezwładniania celu bez udziału człowieka”. To 
restrykcyjne podejście ma na celu włączenie do kategorii autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia dwóch z trzech wyróżnianych kategorii śmiercionośnych robotów: 
„human off the loop” (roboty w pełni autonomiczne) i „human on the loop” (roboty, które 
działają samodzielnie, ale nad którymi człowiek może w dowolnym momencie ponownie 
przejąć kontrolę). Wyłącza ono natomiast trzecią kategorię: « human in the loop » (roboty 
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pod stałą kontrolą człowieka).

Z drugiej strony konieczne będzie przede wszystkim zaproponowanie przepisów regulujących 
stosowanie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia (i innych systemów 
uzbrojenia wykorzystujących SI). Jest to wymóg odnoszący się do każdego demokratycznego 
kraju, a refleksja nad tym, jakie mogą być te przepisy, jest już na zaawansowanym etapie. Na 
przykład w dniu 24 lutego 2020 r. Pentagon opublikował listę pięciu zasad etycznych 
mających uregulować wykorzystywanie technologii SI przez amerykańskie siły zbrojne: 
odpowiedzialność decydentów, identyfikowalność procesu decyzyjnego, definicja 
przypadków użycia, testy bezpieczeństwa, możliwość dezaktywacji w przypadku 
„nieoczekiwanego zachowania”.

W 2018 r. grupa ekspertów rządowych ze swojej strony zaproponowała 11 wytycznych w 
sprawie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia, które zaakceptowało niemal 
100 krajów (w tym Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja). Najważniejszą wytyczną jest wymóg 
zagwarantowania pod względem technicznym i prawnym kontroli człowieka nad 
autonomicznymi śmiercionośnymi systemami uzbrojenia, co wydaje się uniemożliwiać 
wykorzystywanie robotów z pierwszej kategorii („human off the loop”). Inne wytyczne 
wymagają pełnego stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji 
genewskich z 1949 r., zachowania zgodności z konwencją z dnia 10 października 1980 r. w 
sprawie pewnych rodzajów broni konwencjonalnej (dążącej do zakazania lub ograniczenia 
użycia broni powodującej „nadmierne cierpienia”) oraz uniknięcia antropomorfizacji 
autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia.

Rola Parlamentu Europejskiego będzie polegała na wniesieniu wkładu do debaty, w którym 
będzie on opierał się na tych pracach, jak również podda pod rozwagę inne kwestie, takie jak 
zastosowanie do autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia Traktatu o handlu 
bronią z dnia 2 kwietnia 2013 r. Oczywiście musi się to odbywać przy ścisłym poszanowaniu 
suwerenności państw, zgodnie z oficjalnym tytułem sprawozdania, o którym mowa we 
wstępie do niniejszego dokumentu roboczego.


