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Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja 
ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia

Automation and development of artificial intelligence 
and the situation of people on the labor market in the perspective of the present century

The purpose of the article is to show the tendency in the devel-
opment of unemployment and the role of human on the labor mar-
ket in the context of progressive automation, robotization and devel-
opment of artificial intelligence in the world. To carry out research 
were used the time series of selected macroeconomic variables ie. 
unemployment rate and European innovation scoreboard based on 
annual reports of Central Statistical Office, European Statistical Office, 
European Commission and Social Diagnosis, and technological varia-
bles, i.e. the threat of automation and AI development based on the 
research of Oxford University, the University of California at Berkeley 
as well as C. B. Frey and M. A. Osborne. To make a research were used 
comparative method of selected variables and developed indicators 
related to the topic of article. Humans are now an inseparable, irre-
placeable element of the labor market, however, along with the pro-
gress of automation, and above all thanks to the development of arti-
ficial intelligence, his contribution will be gradually reduced until the 
total displacement of people from the labor market. The main prob-
lem of this phenomenon is the redistribution of goods and profits 
generated in an increasing share of robots and the determination of 
the role of man in an increasingly technologically autonomous world 
together with the creation of a socio-economic system that will be 
responsible for the distribution of goods and profits generated by AI.

Keywords: automation, labor market, artificial intelligence, unem-
ployment.

Celem pracy jest zobrazowanie tendencji w kształtowaniu się 
poziomu bezrobocia oraz roli człowieka na rynku pracy w kontekście 
postępującej automatyzacji, robotyzacji oraz rozwoju sztucznej inte-
ligencji na świecie. Do badania posłużono się szeregami czasowymi 
wybranych zmiennych makroekonomicznych, jak stopa bezrobocia 
i europejski wskaźnik innowacyjności na podstawie corocznych rapor-
tów Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Urzędu Staty-
stycznego, Komisji Europejskiej i Diagnozy Społecznej oraz zmiennych 
technologicznych, jak wskaźnik zagrożenia automatyzacją i rozwoju 
AI na podstawie badań Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Berkeley oraz C. B. Frey i M. A. Osborne. Człowiek 
jest obecnie nieodłącznym, niezastąpionym elementem rynku pracy, 
jednak wraz z postępowaniem automatyzacji oraz przede wszystkim 
dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji jego wkład będzie stopniowo 
redukowany, aż do całkowitego wyparcia ludzi z rynku pracy. Głównym 
problemem omawianego zjawiska jest redystrybucja dóbr i zysków ge-
nerowanych w coraz większym udziale przez roboty oraz wyznaczenie 
roli człowieka w coraz bardziej autonomicznym technologicznie świe-
cie wraz ze stworzeniem systemu społeczno-ekonomicznego, który 
odpowiedzialny będzie za podział wytworzonych przez AI dóbr oraz 
zysków.
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Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie:  Błachowicz D., (2019) Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia, „Rynek-
-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(33)/2019, s. 10-14, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Blachowicz-Automatyzacja-oraz-rozwoj-sztucznej 
inteligencji-sytuacja-ludzi-na-rynku-pracy.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Proces zastępowania ludzi przez maszyny, a obecnie roboty, jest 
aktualnie jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nowo-
czesnymi społeczeństwami XXI wieku. Samo zjawisko nie jest jednak 
czymś nowym. Już w XIX wieku, wraz z nastaniem pierwszej rewolucji 
przemysłowej, widoczne były niepokoje związane z zastępowaniem 
ludzi przez powstające wtedy maszyny napędzane przez technologię 
pary wodnej, następnie przez drugą rewolucję przemysłową, która 
związana była z rozwojem elektryczności. Historia pokazała, że ludzie 
w okresie tym nie zostali wyparci przez maszyny mechaniczne, jednak 
nastąpiły wtedy ważne przemiany społeczne. Jedną z najważniejszych 
była zmiana struktury zatrudnienia polegająca na spadku zatrudnie-
nia w rolnictwie oraz wzroście zatrudnienia w przemyśle i usługach 
(szczególnie w późniejszym okresie) (Żejmo 2015). Kolejnymi kluczo-
wymi momentami w dziejach ludzkości, mającymi niepodważalny 
wpływ na kształtowanie się rynku pracy, były trzecia oraz czwarta 
rewolucja przemysłowa. Pierwsza została zapoczątkowana niedługo 
po II wojnie światowej i związana była z powstaniem komputerów, 
a rozpędu nabrała w latach 70. XX wieku wraz z rozwojem układów 

scalonych (Gniazdowski 2006). Natomiast rozpowszechnienie Inter-
netu w latach 90. XX wieku zapoczątkowało tzw. czwartą rewolucję 
przemysłową (Hofmokl 2009). Przytoczone powyżej kamienie mi-
lowe rozwoju gospodarczego diametralnie różnią się między sobą. 
Pierwsze dwa wpłynęły m.in. na zastępowanie ludzi przez maszyny 
najczęściej w ciężkich, powtarzalnych pracach. Natomiast w przypad-
ku kolejnych rewolucji (3 oraz 4) występowało zastępowanie ludzi 
również w aspekcie „umysłowym”. Jako przykład może posłużyć tutaj 
logistyka czy księgowość. Rozwój branży IT oraz wytwarzanego przez 
ten sektor oprogramowania pozwala na, przynajmniej obecnie, czę-
ściowe zastąpienia zasobów ludzkich przez wydajniejsze komputery, 
które są w stanie wykonywać poszczególne operacje (np. obliczenio-
we) zdecydowanie szybciej niż człowiek. Właśnie to „zastępowanie” 
jest jednym z kluczowych problemów dotyczących przyszłości rynku 
pracy, ponieważ wraz z rozwojem sztucznej inteligencji komputery 
będą w stanie myśleć coraz szybciej, na coraz większej liczbie płasz-
czyzn oraz samodzielnie podejmować proces twórczy. W tym miejscu 
powstaje więc diametralne pytanie – co w takiej sytuacji z ludźmi? 
Częściowa odpowiedź została zawarta w raporcie NASA z lat 60. XX 
wieku dotyczącym załogowych lotów w kosmos. „Człowiek jest naj-
tańszym, 70-kilogramowym, nieliniowym systemem komputerowym 



ogólnego przeznaczenia, który może być masowo produkowany przez 
niewykwalifikowaną siłę roboczą” (Brynjolfsson, McAfee 2011: 18-
19). Ludzki umysł, jego potencjał kreatywności, jest aż po dziś dzień 
nieodłącznym elementem nowoczesnej gospodarki. Również tych, 
które opierają się na nowoczesnych technologiach.

Bezrobocie technologiczne

Od początku tzw. rewolucji przemysłowych rozwój technolo-
giczny wywiera coraz szerszy wpływ na społeczeństwo. Jednym z naj-
ważniejszych efektów tego procesu jest pojęcie „bezrobocia techno-
logicznego”. Brytyjski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu 
państwowego, J. Keynes stwierdził, że jest to „bezrobocie spowodo-
wane wynajdowaniem sposobów bardziej ekonomicznego użycia siły 
roboczej, szybszym niż tempo, w jakim można znaleźć nowe zajęcie 
dla zwolnionych robotników” (Rifkin 2001). Bezrobocie technolo-
giczne jest więc rodzajem bezrobocia strukturalnego. Wprowadzanie 
nowych rozwiązań technologicznych pozwala m.in. na obniżenie kosz-
tów produkcji dzięki redukcji pracowników (przy często jednoczesnym 
zwiększeniu intensywności pracy). Osoby pozbawione w ten sposób 
pracy kwalifikować można w ramach puli bezrobocia technologicz-
nego. W obecnych realiach występują dwa, przeciwstawne do siebie, 
podejścia względem tego zjawiska. Pierwsze z nich – postępujący 
rozwój technologiczny utożsamia z procesem całkowitego wypie-
rania ludzi z rynku pracy oraz całkowitym zastąpieniem siły ludzkiej 
przez roboty w przyszłości. Natomiast drugi pogląd przedstawia roz-
wój technologiczny jako proces pozytywny, dający wiele wymiernych 
korzyści dla społeczeństwa, a samo zjawisko bezrobocia traktowane 
jest jako przejściowe (tworzenie się nowych, często wcześniej niezna-
nych miejsc pracy) (Afeltowicz 2007). Należy jednak podkreślić, że 
tworzenie nowych miejsc pracy w miejsce zanikających jest możliwe 
przede wszystkim w sytuacji wzrostu gospodarczego (minimum 2% 
rocznie), w przeciwnym wypadku (tj. recesja lub stagnacja) automa-
tyzacja dyktowana chęcią redukcji kosztów zwiększa bezrobocie przez 
niewystarczające kreowanie nowych miejsc pracy (Niedbał 2014). 
W historycznym ujęciu problematyka takiego rodzaju bezrobocia nie 
jest zjawiskiem nowym, a jej początki tożsame są z przytoczonymi 
wcześniej rewolucjami przemysłowymi. Rewolucja przemysłowa nie 
zmniejszyła poziomu zatrudnienia, a sprawiła jego wzrost, jednocze-
śnie doprowadzając do znaczących zmian społecznych objawiających 
się m.in. w migracjach ludności wsi zajmujących się rolnictwem, 
do miast przemysłowych. Coraz szybszy rozwój technologii, w tym 
sztucznej inteligencji, przeniósł jednak dyskusję na temat bezrobocia 
technologicznego na nową płaszczyznę. Badania przeprowadzone 
przez Diagnozę społeczną w 2015 roku wykazały, że bezrobocie wy-
stępujące wśród zawodów o niskim ryzyku automatyzacji wyniosło 4% 
przy jednoczesnym 12% poziomie bezrobocia wśród zawodów, gdzie 
ryzyko automatyzacji jest wysokie (Batorski 2015). W tym samym ba-
daniu zauważono również (badając szereg czasowy 2013-2015), że 
wśród zawodów o niskim poziomie zagrożenia 93% osób po upływie 
dwóch lat dalej miało pracę a 2% pozostawało bezrobotnymi, nato-
miast w przypadku grup zawodowych o wysokim ryzyku automatyza-
cji wskaźniki te wyniosły odpowiednio 89% oraz 4% (Batorski 2015). 
Na podstawie przytoczonych danych można zauważyć, że bezrobocie 
technologiczne jest zjawiskiem realnym i wywiera widoczny wpływ 
zarówno na gospodarkę, jak i społeczeństwo. W ramach prac nad zja-

wiskiem bezrobocia technologicznego prowadzone są, wspomniane 
już wcześniej, badania dotyczące zagrożenia automatyzacją. W 2013 
roku, na Uniwersytecie Oksfordzkim, C. B. Frey oraz M. A. Osborne 
opublikowali pracę na temat zagrożenia, jakie rozwój technologiczny 
niesie dla zatrudnienia. Przedstawiona została m.in. lista zawodów 
wraz z prawdopodobieństwem automatyzacji w ciągu najbliższych 
lat. Najbardziej narażone na ryzyko automatyzacji, według tej pra-
cy, są m.in. telemarketerzy, technicy matematyczni, przedstawiciele 
ubezpieczeniowi, zegarmistrzowie, technicy biblioteczni. Wśród tych 
wszystkich wymienionych zawodów prawdopodobieństwo automaty-
zacji określono na 0,99 czyli 99%. Kolejne zawody o równie wysokim 
zagrożeniu to m.in. brokerzy (98%), analitycy kredytowi (98%), model-
ki (98%), kierowcy i sprzedawcy (98%), kucharze (96%), inżynierowie 
kolejowi (96%), czy też technicy farmacji (92%) (Frey, Osborne 2013). 
Dzięki przytoczonym powyżej przykładom widać wyraźnie, że nara-
żone na utratę pracy są nie tylko osoby, które wykonują prace niewy-
magające wysokich kwalifikacji, ale również osoby, zawody, do któ-
rych obecnie potrzeba posiadać m.in. wykształcenie wyższe (w tym 
techniczne). Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w ogólnym 
rozrachunku prace niewymagające kwalifikacji są zdecydowanie bar-
dziej narażone na automatyzację. Po drugiej stronie barykady znaj-
dują się zawody, wśród których prawdopodobieństwo automatyzacji 
jest niewielkie, a należą do nich m.in. terapeuci (0,28%), pracownicy 
socjalni (0,34%), dentyści (0,44%), nauczyciele szkół podstawowych 
(0,44%), trenerzy sportowi (0,77%), leśniczy (0,81%), prawnicy (3,5%) 
czy też astronomowie (4,1%) (Frey i Osborne 2013). Na podstawie 
przytoczonego powyżej badania zauważyć można, że zawody, w któ-
rych liczy się personalna relacja z drugą osobą, umiejętności miękkie 
są w ogólnym rozrachunku mniej podatne na zastąpienie w przyszło-
ści przez maszyny. E. Brynjolfsson opisał to w następujący sposób: 
„W przyszłości ważne będą w szczególności umiejętności »miękkie«, 
takie jak przywództwo, budowanie zespołów i kreatywność. Tym 
umiejętnościom najmniej grozi automatyzacja; w dynamicznie roz-
wijającej się gospodarce zawsze będzie na nie duży popyt. I odwrot-
nie, absolwenci uczelni, którzy szukają tradycyjnej pracy, w której ktoś 
mówi im, co mają danego dnia robić, w coraz większym stopniu będą 
musieli rywalizować z maszynami, które są doskonałe w wykonywaniu 
dokładnych instrukcji” (Brynjolfsson, McAffe 2011). W Stanach Zjed-
noczonych profesje poważnie zagrożone automatyzacją odpowiadają 
za 47% miejsc pracy (Frey, Osborne 2013). W przypadku Polski, która 
została uznana za państwo o wysokim ryzyku podatności na automa-
tyzację, poziom ten wynosi 56,29%, natomiast w Europie do państw 
najmniej narażonych na negatywne skutki automatyzacji zalicza się 
Szwecję oraz Wielką Brytanię (Niedbał 2014). Warto również zazna-
czyć, że ramy czasowe zostały określone na najbliższe 20 lat, więc 
badany problem jest w całości obecny już teraz.

Rozwój sztucznej inteligencji – pełna robotyzacja pracy

W poprzednim podrozdziale zobrazowany został problem bez-
robocia technologicznego z perspektywy historycznej oraz w per-
spektywie najbliższych lat. Należy jednak pamiętać, że historycznym 
źródłem tego zjawiska jest automatyzacja, natomiast w ostatnich 
latach przyśpieszający rozwój sztucznej inteligencji wprowadza 
(w dłuższej perspektywie czasowej) całkowicie nowe podejście do 
badanego problemu. Związane jest to z faktem, że o ile automa-
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tyzacja zagraża części obecnie znanych zawodów, o tyle rozwój AI 
(sztucznej inteligencji) może doprowadzić w perspektywie najbliż-
szych 100 lat do całkowitego zastąpienia ludzi w każdym aspekcie 
ich działalności (zaliczając w to m.in. działalność twórczą – two-
rzenie muzyki czy też pisanie publikacji) (Grace i in. 2018). Wizja 
ta, choć wydaje się całkowicie niewyobrażalna, futurystyczna, jest 
już jednak poddawana publicznej dyskusji, której sens dotyczy 
nie tyle możliwości wystąpienia tego zjawiska, a kiedy to nastąpi 
i jak podzielić wytwarzane przez roboty dobra pomiędzy ludzi, czy 
też w szerszym ujęciu „co zrobić z ludźmi”. W 2016 roku badacze 
z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Berkeley opublikowali pracę pt. When Will AI Exceed Human Per-
formance? Evidence from AI Experts (Kiedy sztuczna inteligencja 
przewyższy ludzkie możliwości? Dowody ekspertów AI). Według 
nich, w ciągu najbliższych kilku lat – sztuczną operację za chirurga, 
a w ciągu 120 lat (licząc od 2016 roku) wszystkie zawody świata zo-
staną zastąpione przez AI (sztuczną inteligencję) (Grace i in. 2018). 
Już w ciągu najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja będzie w stanie 
m.in. napisać esej na poziomie ucznia szkoły średniej, ułożyć dowol-
ne klocki LEGO czy też całkowicie prowadzić telefoniczną obsługę 
banku. Należy w tym miejscu sprecyzować jedną, kluczową dla zro-
zumienia przedstawianego zjawiska, kwestię. Sztuczna inteligencja 
nie opiera się na liniowym, rozpisanym zadaniu, jak np. ułożenie 
klocków LEGO krok po kroku według napisanej przez programistów 
instrukcji. Mowa tutaj o maszynie, która bez zaprogramowanych ru-
chów będzie w stanie samodzielnie (tak jak człowiek) ułożyć dany 
model klocków używając do tego „mózgu” (Kaplan, Haenlein 2019). 
W perspektywie od 25 do 50 lat AI będzie w stanie wykonywać takie 
same ruchy fizyczne jak człowiek (np. trening), napisać bestseller 
New York Times, prowadzić badania matematyczne oraz wykonywać 
większość czynności wykonywanych obecnie przez ludzi. Ostatni-
mi etapami omawianego procesu będzie możliwość tworzenia no-
wych wynalazków przez sztuczną inteligencję, co przełoży się na 
całkowite zastąpienie ludzi w przeciągu najbliższych 120 lat (Grace 
i in. 2018). Na podstawie przytoczonych danych należy więc roz-
różnić dwa zasadnicze pojęcia będące istotą pracy. Automatyzacja 
polega na zastępowaniu ludzi przez maszyny przy powtarzalnym, 
z góry zaprogramowanych czynnościach. Natomiast wprowadze-
nie sztucznej inteligencji zastąpi człowieka również w pozostałych 
czynnościach (m.in. twórczych). W świetle przytoczonych powyżej 
faktów pojawia się jasno zarysowany problem społeczny, jakim jest 
możliwa utrata miejsc pracy na rzecz maszyn, komputerów, w naj-
bliższej przyszłości oraz całkowitego zastąpienia siły ludzkiej przez 
roboty w zdecydowanie bardziej odległej perspektywie. Naukowcy 
przedstawiają wiele niebezpieczeństw, jakie mogą płynąć w przyto-
czonego powyżej stanu rzeczy, jednak w tej pracy uwaga zostanie 
skupiona na aspekcie związanym z ludźmi na rynku pracy. W isto-
cie problemem nie jest samo zastąpienie ludzi przez maszyny, co 
można dobrze zobrazować za pomocą słów B. Gatesa. Stwierdził 
on, że „wcześniej wszyscy musieliśmy być farmerami, mieliśmy mało 
dostępnego pożywienia, a gdy pogoda się buntowała, ludzie umie-
rali z głodu. Dziś, dzięki lepszym technikom siania oraz nawożenia, 
większość z nas nie musi pracować już w polu. W taki sam sposób 
sztuczna inteligencja przyniesie nam ogromną produktywność” (Stój 
2018). Główny problem, jaki niesie ze sobą całkowite wyparcie ludzi 
z rynku pracy, jest podział zysków, dóbr wytwarzanych przez roboty. 

W tej sytuacji mądrym wydaje się rozwiązanie również zapropono-
wanie przez B. Gatesa: „W czasach, kiedy roboty grożą odbieraniem 
pracy ludziom, trzeba przystać na nieco wyższe podatki, a nawet 
spowolnić ten proces, by zastanowić się, co dalej” (Ćwiklak 2017). 
Obecnie nie ma na świecie modelu ekonomicznego czy systemu 
społecznego, który byłby w stanie odpowiedzieć na dylemat dys-
trybucji dóbr i usług wytwarzanych przez roboty. Dodatkową kom-
plikacją jest czas zmian szacowany na ponad 100 lat. Finalnie (czyli 
w momencie całkowitego wyparcia ludzi z rynku pracy) najbardziej 
realistyczne wydają się dwa scenariusze. W pierwszym z nich roboty 
należą do wąskiej elity z bogatszych państw świata, które skupiają 
większość bogactwa „w swoich rękach”. W tym przypadku docho-
dzi do wzrostu nierówności dochodowych, które można zobrazować 
współczynnikiem Giniego dochodzącym do poziomu 1. W drugim 
scenariuszu wszystkie dobra wytworzone przez AI dzielone są po 
równo między wszystkich mieszkańców a współczynnik Giniego 
zbliża się do wartości 0. Już samo zjawisko finalnego wyparcia ludzi 
z rynku pracy jest niebywale skomplikowane w rozwiązaniu. Jednak 
należy pamiętać, że równie dużym (o ile nie większym) problemem 
jest podział dóbr w trakcie dochodzenia do przytoczonego powyżej 
punktu. Opisane w poprzedniej części tej pracy statystyki wskazują 
na zagrożenie automatyzacją blisko 50% miejsc pracy w najbliższych 
dekadach. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz wzrostem 
traconych miejsc pracy prawdopodobnie nastąpi spadek tworzonych 
nowych zawodów (gdyż człowiek nie będzie w stanie konkurować 
z maszyną). Doprowadzi to więc do sytuacji, w której osoby mniej 
wykwalifikowane, gorzej wykształcone lub nieposiadające odpo-
wiednich kompetencji miękkich nie będą w stanie znaleźć zatrudnie-
nia. Rodzi się więc w tym miejscu dylemat wsparcia finansowego ze 
strony państwa dla stale zwiększającej się liczby osób bezrobotnych, 
którzy nie będą posiadali perspektyw znalezienia zatrudnienia. To 
z kolei przekłada się na problem sprawiedliwości podatkowej oraz 
nierówności dochodowych. Skutkiem tych zagadnień (w obecnych 
realiach społeczno-ekonomicznych) będzie więc rozwój nierówno-
ści dochodowych, stały wzrost bezrobocia (od momentu, w którym 
automatyzacja będzie wypierać więcej miejsc pracy niż tworzyć 
nowych), spadek zamożności znacznej części społeczeństwa oraz 
rozwój niezadowolenia społecznego wynikającego z faktu, iż coraz 
węższa grupa ludzi posiada coraz większy majątek przy jednocze-
snym ubożeniu pozostałych klas społecznych. Jednym z możliwych 
rozwiązań przytoczonego powyżej problemu jest zastosowanie gwa-
rantowanego dochodu podstawowego. Idea ta głosi konieczność 
zapewnienia każdej osobie fizycznej, od urodzenia aż do śmierci, 
źródła utrzymania, które zagwarantuje zaspokojenie przynajmniej 
podstawowych potrzeb. Pomysł dochodu podstawowego narodził 
się w XVI wieku za sprawą T. More’a, który w dziele pt. Utopia przed-
stawił konieczność zagwarantowania każdemu człowiekowi środków 
do życia. W 1797 roku T. Paine, w pracy pt. Sprawiedliwość agrarna, 
sformułował postulat redystrybucji własności finansowanej dzięki 
podatkom od własności ziemskiej, argumentując to naturalnym pra-
wem do zysków generowanych z ziemi, która według Paine’a jest 
dobrem wspólnym (Nawrocka 2018). Koncepcja ta dobrze wpisuje 
się w obraz badanego w tej pracy problemu. Automatyzację oraz 
rozwój sztucznej inteligencji należy traktować jako wspólne dobro, 
stworzone przez ludzi, aby im służyły. Dlatego też każdy człowiek 
zasługuje na udział w zyskach kreowanych, w przyszłości całkowi-



Wykres 2. . Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019 według GUS

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 
[10.08.2019].

W 2012 roku w całej europejskiej wspólnocie bezrobocie osią-
gało wartość 10,5%, a w strefie euro 11,4%, natomiast już w 2018 
roku bezrobocie spadło do poziomu 6,8% (cała UE) oraz 8,2% (Strefa 
euro) (https://ec.europa.eu/eurostat/ 2019). Na podstawie przyto-
czonych danych można stwierdzić, że obecnie technologia nie jest 
w stanie zastąpić człowieka na stanowisku pracy – może jedynie 
sprawiać, że wykonywana przez niego praca jest bardziej efektyw-
na. Jako potwierdzenie takiego stwierdzenia dobrze wpisuje się 
firma Tesla, amerykańska korporacja odpowiadająca za produkcję 
samochodów elektrycznych, oraz jej szef E. Musk, który stwierdził, 
że „przerost automatyzacji był błędem a ludzie są niedoceniani” 
(Matousek 2018). Wypowiedź ta miała miejsce w związku z nieza-
dowalającymi wynikami produkcyjnymi nowej linii samochodów, 
co jest faktem szczególnie symbolicznym, gdyż wprowadzenie pro-
dukcji taśmowej w zakładach H. Forda było blisko wiek wcześniej 
przełomowym wydarzeniem. W minionych latach prawidłowy był 
więc pogląd, który przedstawiał proces automatyzacji jako zjawisko 
pozytywne, które kreuje odpowiednią liczbę nowych miejsc pracy 
w miejsce wypieranych. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno Pol-
ska, Unia Europejska, jak i cały świat poddawane są obecnie auto-
matyzacji. Sztuczna inteligencja (jak przedstawione zostało w po-
przedniej części pracy) osiągnie pierwsze kamienie milowe wzrostu, 
które umożliwią jej szerokie zastąpienie ludzi na rynku pracy dopie-
ro w najbliższych dziesięcioleciach. Można więc stwierdzić, że realne 
zagrożenie, jakim jest wyparcie ludzi z rynku pracy dopiero się poja-
wi, natomiast obecne trendy występujące na rynku pracy (tj. spadek 
poziomu bezrobocia) związane są m.in. z wystarczającym wzrostem 
podaży nowych miejsc pracy oraz odpowiednim poziomem prze-
kwalifikowania się pracowników, których stanowiska zostały usunię-
te lub są w trakcie likwidacji. Jednak nawet w najbliższych latach 
(przed znaczącą ekspansją AI) proces ten może napotkać wiele pro-
blemów, które wynikają z prostego faktu, że trudno jest przebran-
żowić pracownika niewykwalifikowanego na pracownika wysokich 
kwalifikacji (np. programistę) (Batorski 2015).

Podsumowanie

W obecnych realiach człowiek pozostaje najtańszym, nielinio-
wym systemem komputerowym ogólnego przeznaczenia (Brynjol-
fsson, McAffe 2011: 18-19), jednak wraz z rozwojem automatyzacji 
a przede wszystkim sztucznej inteligencji pogląd ten zacznie coraz bar-
dziej tracić na prawidłowości. Wraz z pokonywaniem kolejnych barier 

cie, przez roboty, które zapewnią możliwość nie tylko podstawowej 
egzystencji, ale również samorealizację w nowej rzeczywistości. Za-
stosowanie mechanizmu dochodu podstawowego jest więc obec-
nie najbardziej realistyczną koncepcją rozwiązania przytoczonego 
problemu społecznego.

Obecna sytuacja na rynku pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 
2019 roku, bezrobocie w Polsce wyniosło 5,3%. Jest to historycznie 
niska wartość, nieosiągalna od 1990 roku, kiedy to gospodarka prze-
chodziła okres transformacji z centralnie planowanej na rynkową (co 
przekładało się na tzw. pełne zatrudnienie występujące w gospodar-
ce komunistycznej) (https://stat.gov.pl 2019). W Unii Europejskiej, 
w czerwcu 2019 roku, bezrobocie spadło do poziomu 6,3% (wartość 
najniższa od 2000 roku), natomiast w samej strefie euro jest to war-
tość 7,5% (również tutaj zaobserwować można tendencję spadkową) 
(https://ec.europa.eu/eurostat 2019).

Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019 według GUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-reje-
strowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html# [11.08.2019].

Na podstawie wykresu 1 można zaobserwować, że od początku 
transformacji ustrojowej występuje trend malejący w przypadku sto-
py bezrobocia. W przedstawionym okresie (tj. lata 1990-2019) miały 
miejsce gwałtowne skoki bezrobocia, jednak związane one były m.in. 
z transformacją ustrojową czy światowym kryzysem finansowym 
z 2008 roku. Jednocześnie w analizowanym przedziale czasu Polska 
prowadziła zdecydowaną modernizację oraz unowocześnienie kraju. 
Rozwój technologiczny, zarówno Polski, jak i całego globu, w ogólnym 
rozrachunku, nie wpłynął na spadek poziomu zatrudnienia. Wzrost go-
spodarczy oraz jednoczesny rozwój technologiczny wywarł pozytywny 
wpływ poprzez zmniejszenie bezrobocia w skali całego kraju. Pozytyw-
ny wpływ rozwoju (w tym technologicznego) na stopę bezrobocia moż-
na zaobserwować w szczególności w latach 2012-2019. W 2012 roku 
stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,4% (https://stat.gov.pl 2019), 
natomiast europejski wskaźnik innowacyjności dla Polski wynosił 50 
(https://ec.europa.eu/growth 2019). W 2019 roku bezrobocie spadło 
do poziomu 5,3% (https://stat.gov.pl 2019) a wskaźnik innowacyjno-
ści wzrósł do 61 (https://ec.europa.eu/growth 2019). Na podstawie 
wykresu 2 można zaobserwować, że wskaźnik poziomu bezrobocia, 
podobnie jak w Polsce, wykazuje trend spadkowy zarówno dla Unii 
Europejskiej, jak i samej strefy euro. Dodatkowo, tak jak w przypad-
ku Polski, tak i w UE oraz strefie euro odnotowano wzrost wartości 
europejskiego wskaźnika innowacyjności. 
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technologicznych przyszłość należeć będzie do AI, która ostatecznie 
wyprze człowieka z rynku pracy – jak w najbardziej futurystycznych 
wizjach świata. Do najważniejszych wniosków płynących z pracy na-
leżą: 1/ Proces automatyzacji (połączony ze wzrostem gospodarczym) 
w ostatnich latach wywarł pozytywny wpływ na rynek pracy, zmniej-
szając stopę bezrobocia. Proces ten nie jest jednak zagrożeniem, jakim 
okazać może się rozwój sztucznej inteligencji. Obecnie występujące 
możliwości przebranżowienia, zdobycia nowych kwalifikacji do nowo 
powstających zawodów czy też obecnych zawodów deficytowych za-
kończy się wraz z osiąganiem przez AI kolejnych kamieni milowych jej 
rozwoju; 2/ Głównym zagrożeniem wynikającym z procesu automaty-
zacji oraz robotyzacji nie jest sam fakt wypierania ludzi z rynku pracy 
a sposób redystrybucji dóbr generowanych przez roboty; 3/ W krótszej 
perspektywie czasowej (tj. do 20-30 lat) głównym wyzwaniem bedzie 
rozwiązanie problemu ludzi, którzy w wyniku rozwoju technologicz-
nego zostaną ofiarami trwałego bezrobocia technologicznego oraz 
kształcenia ludzkości w taki sposób, aby jak najdłużej posiadała kom-
petencje trudne do zastąpienia przez AI. Bezpośrednio wiąże się z tym 
kwestia sprawiedliwości podatkowej (w szczególności opodatkowania 
osób najbogatszych) oraz nierówności dochodowych; 4/ W długiej per-
spektywie czasowej (w której człowiek zostanie całkowicie wyparty 
przez roboty sterowane sztuczną inteligencją) głównym problemem 
jest redystrybucja wszelkich dóbr i zysków generowanych przez AI po-
między poszczególne kontynenty, narody i ludzi oraz stworzenie no-
wego systemu społeczno-ekonomicznego, w którym ludzie z definicji 
nie pracują, a są jedynie beneficjentami robotów. Możliwym rozwią-
zaniem, w krótszej perspektywie czasowej, przedstawionych proble-
mów jest wprowadzenie progresywnego podatku od automatyzacji. 
Wraz z jej rozwojem zwiększać będą się obciążenia podatkowe, dzięki 
którym możliwe stanie się wsparcie finansowe zwiększającej się gru-
pie ludzi stale wykluczonych z rynku pracy. Natomiast w długiej per-
spektywie, w której roboty ostatecznie zastępują ludzi, potencjalnym 
rozwiązaniem jest dochód gwarantowany, czyli pewna pula pieniędzy 
przeznaczana regularnie każdemu mieszkańcowi danego państwa (Van 
Parijs 2000).
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