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Źródła:
Inspiracja: Machine Learning Zero to Hero 
[https://www.youtube.com/watch?v=VwVg9jCtqaU&feature=youtu.be]

Odpowiedzi



Źródła:
[https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-

generative-adversarial-networks-gans-fcfe65d1cfe4]



https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw&ab_chan
nel=BostonDynamics



Roboty w policji

https://www.gizmodo.com.au/2020/12/nypds-new-robot-
police-dog-will-get-special-arm-for-opening-doors/



Przetwarzanie języka naturalnego 
(ang. Natural Language Processing)

]]

Projektowanie modeli i algorytmów, które jako 

dane wejściowe przyjmują nieuporządkowane 

dane tekstowe z zakresu języka naturalnego lub 
produkują dane wyjściowe w postaci danych 

tekstowych 

(Yoav Goldberg, „Neural Network Methods in 
Natural Language Processing”).





Generowanie tekstu Tworzenie dokumentów, 
argumentacji

Klasyfikacja tekstu Podział na rodzaje dokumentów 
(np. interpretacje pozytywne / 
negatywne)

Named Entity Recognition Rozpoznawanie podmiotów, osób 
trzecich, przepisów prawnych

Czatboty Asystenci głosowi (np. w 
bankach)

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. 
Natural Language Processing) –
przykłady



W NLP dominuje podejście statystyczne

Jakie jest prawdopodobieństwo, że dany wyraz pojawi się

w określonym kontekście?





https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1004358,sedzia-
brolik-nie-istnieja-dwie-linie-orzecznicze-w-sprawie-
umorzen-zaleglosci-podatkowych.html

https://www.rynekaptek.pl/prawo/dzp-zaczely-ksztaltowac-sie-
dwie-przeciwstawne-linie-orzecznicze,36024.html

Prawnicy stosują podejście statystyczne



Prawnicy stosują podejście statystyczne

- Zebranie materiału dotyczącego praktyki orzeczniczej

- Szacowanie szans na to, że dany argument jest istotny

- Przewidywanie, czy dany sędzia / organ rozstrzygnie na korzyść / 
niekorzyść klienta



NLP -> NLP dla prawników

• Jakie jest prawdopodobieństwo, że dane rozstrzygnięcie zostanie wydane?

~
• Jakie jest prawdopodobieństwo, że dana norma pojawi się w rozstrzygnięciu?

~
• Jakie jest prawdopodobieństwo, że dany argument pojawi się w rozstrzygnięciu?



Przegląd ulgi b+r

https://intelilex.net/blog/sny-o-potedze

Zdanie Liczba wystąpień

„Powyższe wynagrodzenie obejmuje głównie wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych oraz za pozostałe usługi.”

317

„Oprogramowanie lub jego części wytwarzane jest we współpracy z innymi 
specjalistami, którzy odpowiedzialni są za poszczególne jego części, które w 
połączeniu z pozostałymi tworzą Oprogramowanie.”

252

„Nowe oprogramowanie, które powoduje ulepszanie starego to nowe 
funkcjonalności, które są osobnym oprogramowaniem.”

125

„W ekonomii definiuje się ryzyko jako możliwość wystąpienia wyników 
odmiennych od założonych celów.”

116

„Jest to jedna z trzech typów płaszczyzn jego działalności" 58





Projekt ML
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„Klasyczny” projekt software’owy
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Stosowanie prawa w paradygmacie 
rules as code

Tworzenie 

prawa
TestowanieSprawdzenie Uchwalenie

Wejście w 

życie

Analiza 

danych 

i potrzeb 

podmiotów

RaC



In this Act, beard means any
facial hair no shorter than 5 

millimetres in length that: 

a. occurs on or below the chin, or

b.exists in an uninterrupted line

from the front of one ear to 
the front of the other ear
below the nose.

Źródło: https://github.com/BetterRules/example-rules-as-code



Tworzenie prawa w paradygmacie 
rules as code

RaC
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https://breccan.medium.com/rules-as-code-the-next-step-for-
policy-development-in-a-digital-world-75736786aae0



Rules as code jako obietnica lepszego 
prawa dla ML

• Dostęp do API

• Konieczność testowania oprogramowania 
(prawa) przed jego uchwaleniem[!!!] –
eliminacja niespójności niezrozumiałych dla 
człowieka

• Ustrukturyzowane i otagowane dane, które 
łatwiej dodać do treningu modeli. 



Dlaczego to już działa?

• Deklaracje JPK czy eZUS ułatwiają agregacje danych i 
tworzenie reguł / modeli, które umożliwiają skuteczny 
nadzór / kontrolę ze strony organów

• Narzędzia compliance, które są współ-kodowane przez 
osoby posiadające wiedzę prawniczą (domenową), np. 
Onesource [Thomson Reuters]

• Sandbox (środowisko testowe) dla nowych rozwiązań 
fintechowych – UK, KNF
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