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Podsumowanie konsultacji publicznych na temat przyszłości robotyki i sztucznej inteligencji 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego. 

1. Ogólny kontekst konsultacji publicznych na temat robotyki i sztucznej inteligencji 

W styczniu 2017 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie zawierające zalecenia dla 

Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103/(INL); 

sprawozdawczyni: Mady Delvaux (S&D, Luksemburg). W sprawozdaniu posłowie do 

Parlamentu Europejskiego wzywają Komisję do przyjęcia prawodawstwa mającego na celu 

doprecyzowanie kwestii odpowiedzialności. Ponadto proponują dobrowolny kodeks 

postępowania etycznego w dziedzinie robotyki dla naukowców i projektantów, by 

postępowali zgodnie z normami prawnymi i etycznymi, z poszanowaniem godności ludzkiej 

przy projektowaniu robotów i korzystaniu z nich. Parlament zwrócił się również do Komisji 

Europejskiej, aby rozważyła utworzenie europejskiej agencji robotyki i sztucznej inteligencji.  

W oparciu o sprawozdanie Komisja Prawna Parlamentu (JURI) zdecydowała o 

przeprowadzeniu konsultacji publicznych poświęconych przyszłości robotyki i sztucznej 

inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego. Celem konsultacji 

było wywołanie szeroko zakrojonej debaty z licznymi zainteresowanymi stronami oraz 

zebranie opinii co do sposobu rozwiązania kwestii etycznych, ekonomicznych, prawnych i 

społecznych, które wiążą się z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji.  

Konsultacje publiczne były dostępne na całym świecie dla wszystkich, którzy pragnęli się 

wypowiedzieć, jak również we wszystkich językach urzędowych UE, w dniach od 8 lutego do 

1 czerwca 2017 r. Konsultacje publiczne obejmowały dwie oddzielne ankiety, dostosowane 

do odbiorców: jedna była skierowana do ogółu społeczeństwa (15 pytań); druga, skierowana 

do specjalistów, zawierała 17 pytań ogólnych i 47 opcjonalnych, dotyczących konkretnych 

obszarów polityki. Konsultacje obejmowały zestaw pytań wielokrotnego wyboru i pytań 

otwartych, umożliwiających obywatelom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom wyrażenie 

bardziej pogłębionej opinii. 

Konsultacje prowadzono za pośrednictwem „Opinio”, oprogramowania sondażowego 

administrowanego przez centrum danych Parlamentu Europejskiego. Opinio wykorzystano na 

potrzeby opublikowania konsultacji, zebrania odpowiedzi od zainteresowanych stron, 

zarządzania danymi i sporządzenia szeregu raportów, które są dostępne pod adresem 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. Każdy raport zawiera 

wykaz pytań w badaniu oraz podsumowanie ze szczegółowymi danymi statystycznymi. 

Opublikowano również odpowiedzi udzielone w formie tekstu, pod warunkiem że respondent 

udzielił Parlamentowi swojej zgody.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=PL
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2. Podstawowe dane statystyczne dotyczące respondentów 

W konsultacjach wzięło udział prawie 300 respondentów. Zgodnie ze stosownymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych respondentom zaproponowano następujące opcje: 

 publikację wypowiedzi z podaniem danych osobowych; 

 anonimową publikację wypowiedzi (bez podania nazwiska/nazwy organizacji); 

 brak publikacji, ale wykorzystanie wypowiedzi do celów statystycznych i analitycznych. 

Tabela 1: Ogólne zestawienie otrzymanych odpowiedzi 

 Osoby 
prywatne 

Organ 
publiczny lub 
organizacja 
międzynarod
owa 

Organizacja 
lub 
przedsiębiors
two 

Ogółem 

Publikacja anonimowa 100 0 5 105 

Publikacja z podaniem 
danych osobowych 

97 1 29 127 

Brak publikacji 62 1 3 66 

Ogółem 259 2 37 298 

Od osób prywatnych wpłynęło 259 odpowiedzi, a rozmieszczenie geograficzne tych 

respondentów przedstawiało się następująco: 

 uczestnicy z 23 państw członkowskich UE i Norwegii. Najaktywniejsi respondenci 

pochodzili z Niemiec, Francji i Hiszpanii, z których to państw wpłynęło odpowiednio 

86, 35 i 28 odpowiedzi.   

 Dwanaście odpowiedzi wpłynęło z państw trzecich (z Kanady, Kolumbii, Serbii, Korei 

Południowej, Sri Lanki, Szwajcarii, Turcji oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki). 

Większość respondentów była w wieku od 25 do 54 lat (78 %), 42 % było w wieku od 25 do 39 

lat. Tylko 9 % respondentów miało od 15 do 24 lat i bardzo niewiele osób zadeklarowało wiek 

65 lat (3 %). Większość respondentów (72 %) to mężczyźni; kobiety stanowiły 27 % (1 % 

respondentów nie wskazało swojej płci). Jeśli chodzi o wykształcenie, większość 

respondentów zadeklarowała ukończenie co najmniej studiów magisterskich (65 %). Ponadto 

42 % zadeklarowało posiadanie doświadczenia zawodowego lub związanego z edukacją poza 

krajem pochodzenia 

Od organizacji wpłynęło 39 odpowiedzi, a struktura tych respondentów przedstawiała się 

następująco: 

 2 organy publiczne lub organizacje międzynarodowe; oraz 
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 37 organizacji lub przedsiębiorstw, z których 20 figuruje w rejestrze służącym 

przejrzystości. 

Wśród 37 organizacji będących respondentami ich podział przedstawia się następująco: 

 8 przedsiębiorstw/MŚP/mikroprzedsiębiorstw/przedsiębiorców indywidualnych;  

 7 organizacji pozarządowych; 

 6 stowarzyszeń branżowych;  

 5 kuźni idei i 5 firm doradczych i prawniczych;  

 1 instytucja akademicka; 1 przedstawiciel mediów; 1 związek zawodowy; 

 2 nie określiły się; i 

 1 nie odpowiedziała.  

Jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne, odpowiedzi wpłynęły z 13 państw członkowskich 

UE (tj. zainteresowane strony poproszono o wskazanie miejsca siedziby lub prowadzenia 

działalności). Najaktywniejszymi państwami okazały się Belgia, Francja, Hiszpania i 

Niderlandy, z których to państw wpłynęło odpowiednio 25 %, 17 %, 11 % i 8 % wszystkich 

odpowiedzi. 

Ponadto 12 respondentów zadeklarowało posiadanie zakładów w więcej niż jednym kraju, z 

czego 11 posiada zakłady również poza UE.  

W ujęciu ogólnym, respondenci reprezentowali szerokie spektrum rodzajów działalności, od 

mikroprzedsiębiorstw do przedsiębiorstw międzynarodowych zatrudniających 500 lub więcej 

pracowników. 

Tabela 2: Wielkość przedsiębiorstw 

Liczba pracowników % respondentów 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 lub więcej 19 

Odpowiedzi reprezentowały również dość szeroki zakres działalności. Badanie objęło takie 

sektory jak ICT, nauka i technika, finanse i ubezpieczenia, transport, opieka zdrowotna, 
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edukacja, nieruchomości, zakwaterowanie i wyżywienie, sektor budowlany oraz energii 

elektrycznej/gazu/dostaw wody. 

3. Przegląd opinii wyrażonych przez osoby prywatne 

Respondenci mają ogólnie pozytywny stosunek do robotyki i sztucznej inteligencji1. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące opinii na temat robotyki, w sumie 79 % respondentów 

zadeklarowało pozytywny lub bardzo pozytywny stosunek, podczas gdy tylko 3 % deklaruje 

stosunek negatywny lub zdecydowanie negatywny. Podobnie sytuacja przedstawia się w 

przypadku sztucznej inteligencji, na temat której opinie są w dużej mierze pozytywne (68 %) i 

zaledwie 7 % respondentów ma do niej stosunek negatywny. 

Tabela 3: Stosunek do robotyki i sztucznej inteligencji w % respondentów będących 

osobami prywatnymi 

 Robotyka Sztuczna inteligencja 

Zdecydowanie negatywny 1 2 

Negatywny 2 5 

Ani pozytywny ani 
negatywny 

17 22 

Pozytywny 47 40 

Zdecydowanie pozytywny 32 28 

 

Chociaż poglądy były w dużej mierze pozytywne, respondenci udzielili też precyzyjniejszych 

informacji na temat swoich ocen. Z jednej strony na przykład większość uznała, że technologia 

wymaga ostrożnego zarządzania i robotyka byłaby szczególnie przydatna w ciężkich i 

niebezpiecznych zawodach (92 %), jak również zapewniałaby skuteczne metody transportu i 

realizacji dostaw (71 %); z drugiej strony niektórzy respondenci wyrazili obawy, że robotyka 

eliminowałaby miejsca pracy (34 %) lub skutkowałaby dysproporcjami w społeczeństwie (18 

%). 

Tabela 4: Jak respondenci postrzegają robotykę (w %) 

 Zdecydo

wanie 

popiera

m 

Popiera

m 

Ani 

popiera

m ani nie 

popiera

m 

Nie 

popiera

m 

Zdecydo

wanie 

nie 

popiera

m 

                                                 
1 Bardziej szczegółowa prezentacja z grafiką i wykresami dotyczącymi odpowiedzi zainteresowanych stron 

będącymi osobami prywatnymi dostępna jest w programie PowerPoint (tylko w języku angielskim) na stronie 

internetowej Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim pod adresem: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html 



 

5 | S t r o n a  

 

Technologia wymagająca 

ostrożnego zarządzania 

57 35 4   

Potrzebna w ciężkich lub 

niebezpiecznych zawodach 

57 35 5   

Skuteczna metoda 

transportu/realizacji dostaw 

37 34 13 9  

Dobra dla społeczeństwa, 

ponieważ pomaga ludziom 

34 49 11   

Eliminuje miejsca pracy 9 25 31 25 9 

Skutkuje dysproporcjami 5 13 21 32 24 

 

Jedna z podstawowych obaw odnoszących się do sztucznej inteligencji dotyczy prywatności. 

Wspomniało o tym około 52 % respondentów, natomiast zaledwie 29 % uznało, że stanowi 

ona zagrożenie dla ludzkości i 16 % uznało ją za zagrożenie dla podstawowych praw człowieka. 

Zdecydowana większość zainteresowanych osób prywatnych (90 %) uznała za konieczne 

uregulowanie rozwoju zarówno w obszarze robotyki, jak i sztucznej inteligencji; 6 % 

sprzeciwiło się temu pomysłowi, natomiast 4 % nie zajęło konkretnego stanowiska. 

Respondenci popierający podjęcie działań legislacyjnych wspominali między innymi o 

potrzebie rozwiązania problemów związanych z etyką, prawami człowieka i prywatnością, jak 

też o konieczności uniknięcia dominującej pozycji branżowej.  

Spośród osób, które opowiedziały się za podejściem regulacyjnym, zdecydowana większość 

(96 %) preferuje działania na poziomie UE lub międzynarodowym, a nie na poziomie państw 

członkowskich (4 %). Argumenty za działaniami regulacyjnymi w szerszym wymiarze 

obejmowały między innymi konieczność: 

 ochrony wartości UE (zwłaszcza ochrony danych, prywatności i etyki); 

 zapewnienia konkurencyjności UE w wymiarze globalnym;  

 zapewnienia prymatu UE jako podmiotu wyznaczającego standardy na forach 

międzynarodowych; 

 uniknięcia „równania w dół” i konieczność propagowania uczciwej konkurencji na 

rynku wewnętrznym. 
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Respondenci uznali również, że działania UE są skuteczniejsze od działań na poziomie 

krajowym, nie tylko w stanowieniu prawa, ale również w zapewnieniu lepszego 

egzekwowania przyjętych regulacji. 

Respondenci wyrazili przekonanie, że działania regulacyjne na poziomie UE są najpilniej 

potrzebne w różnych obszarach konkretnych sektorów, od pojazdów autonomicznych do 

robotów medycznych, robotów opiekunów i bezzałogowych statków powietrznych. 

Respondenci przeciwni działaniom legislacyjnym nawiązywali do trudności w uregulowaniu 

nowych technologii i utrzymywali, że regulacja miałaby negatywny wpływ na 

konkurencyjność, innowacje i kreatywność.  

Tabela 5: Zalety i wady regulacji według zainteresowanych stron 

Odpowiedź twierdząca Odpowiedź przecząca/inna odpowiedź 

Uniknięcie nadużyć w sektorach branżowych Trudności z uregulowaniem nowych 
technologii lub zbyt wcześnie na ich 
regulowanie 

Konieczność odniesienia się do obaw 
dotyczących etyki, praw człowieka, ochrony 
danych i prywatności 

Szkodliwy wpływ regulacji na 
konkurencyjność 

Konieczność wprowadzenia wspólnych 
standardów branżowych dla uzyskania 
pewności  

Regulacje hamują innowacje i kreatywność 

Ochrona konsumentów Sceptyczny stosunek do wszelkich 
regulacji/potrzeba ograniczenia się do 
ogólnych zasad 

 
4. Przegląd opinii wyrażonych przez organizacje i przedsiębiorstwa 

Respondentów poproszono o ocenę potencjalnych skutków robotyki i sztucznej inteligencji w 

ich organizacjach. Wśród najbardziej bezpośrednich konsekwencji wskazano zmiany w 

charakterze pracy (20 %) oraz możliwość tworzenia nowych produktów/usług (20 %), jak 

również zmiany w strukturze organizacyjnej i modelu biznesowym (14 %). Ponadto 15 % 

respondentów uważa, że robotyka i sztuczna inteligencja niosłyby ze sobą nowe możliwości 

dla przedsiębiorców. 

Według zainteresowanych stron do najważniejszych przeszkód/barier uniemożliwiających 

pełny rozwój robotyki i sztucznej inteligencji zalicza się: 

 zasoby ludzkie, tj. umiejętności i wyszkolenie pracowników (20 %); 

 nastawienie społeczeństwa i akceptację ze strony społeczeństwa (14 %); 

 kwestie techniczne związane z testowaniem i stosowaniem technologii (13 %); 

 kwestie techniczne związane z rozwojem technologii (12 %). 
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W mniejszym stopniu za przeszkodę uznano też krajowe (10 %) i unijne (8 %) ramy prawne. 

Na pytanie, czy UE powinna podjąć działania stymulujące innowacje, wydajność i globalną 

konkurencyjność w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, respondenci odpowiedzieli, że 

na pewno pomocne byłyby lepsze otoczenie finansowe dla inwestycji (17 %) oraz lepsze ramy 

regulacyjne (21 %). W kwestii ram regulacyjnych niektóre zainteresowane strony wskazały, że 

UE powinna unikać zbędnej biurokracji i powinna być elastyczna (tzn. ramy regulacyjne 

powinny dotyczyć konkretnych zastosowań technologicznych, a nie sztucznej 

inteligencji/robotyki ogólnie). 

Według respondentów działania na poziomie UE dodają wartości działaniom na poziomie 

krajowym, ponieważ pomagają uniknąć rozbieżności w standardach krajowych (17 %), 

zapewniają lepszą ochronę praw podstawowych i zasad etycznych (14 %) oraz stymulują 

możliwości biznesowe w wymiarze transgranicznym (11 %). Poza tym finansowanie na 

poziomie UE uznano za przydatne we wspieraniu innowacyjnych projektów badawczych (15 

%) oraz pomocne dla małych przedsiębiorstw w zwiększaniu skali działania (13 %) oraz w 

rozwijaniu transgranicznej współpracy naukowców i sektorów przemysłu. 

Zainteresowane strony zapytano również o opinię na temat potencjalnego wpływu rozwoju 

robotyki i sztucznej inteligencji na ich działalność handlową. Ogólnie oczekiwania były dość 

pozytywne. Zainteresowane strony uznały, że użytkownicy końcowi skorzystaliby – między 

innymi – z dodatkowej wartości w kategoriach skuteczności (11 %), z nowych możliwości 

działalności gospodarczej (11 %) oraz z lepszej jakości usług świadczonych na ich rzecz (10 %). 

Jednocześnie niektórzy respondenci wyrazili zaniepokojenie potencjalnymi negatywnymi 

konsekwencjami dla prywatności (6 %) i praw podstawowych (6 %), jak również niedoborem 

niezbędnej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (4 %). 

Zdaniem zainteresowanych stron sektorami, które doświadczą najszybszego wzrostu 

gospodarczego w perspektywie krótkoterminowej (w ciągu następnych trzech do pięciu lat) 

będą: logistyka i transport (19 %), opieka zdrowotna (14 %), produkcja (13 %), roboty 

konsumenckie, takie jak w urządzeniach gospodarstwa domowego, edukacja (13 %) oraz 

usługi finansowe (10 %). Podstawowymi obszarami w tych sektorach wymagającymi 

najpilniej interwencji na poziomie UE byłyby: pojazdy autonomiczne (29 %), roboty medyczne 

(16 %), bezzałogowe statki powietrzne (13 %) oraz technologie służące rehabilitacji i 

doskonaleniu organizmu ludzkiego (13 %). I wreszcie, do aspektów wymagających interwencji 

w trybie pilnym zaliczono zasady odpowiedzialności (21 %), łączność, własność intelektualną 

oraz przepływ danych (20 %) i etykę (19 %). 

Mając na uwadze odpowiedzi udzielone przez osoby prywatne i organizacje, największe 

obawy jak dotychczas wywołuje kwestia odpowiedzialności (51 % respondentów wyraża 

poważne zaniepokojenie, 30 % zaniepokojenie, 19 % ma do tej kwestii stosunek obojętny lub 
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nie wyraża żadnych obaw). Odpowiadając jednak na pytanie o ocenę bieżących ram 

regulacyjnych UE dotyczących odpowiedzialności, zarówno osoby prywatne, jak i organizacje, 

wyrażały dość mieszane opinie. Około 38 % respondentów uznało, że nie ma konieczności 

wprowadzania zmian; natomiast 18 % było przeciwnego zdania (tj. respondenci uznali, że 

konieczne są poważne zmiany bieżących ram regulacyjnych); 21 % stwierdziło, że konieczne 

są pewne zmiany w odpowiedzialności umownej i pozaumownej; 14 % opowiada się za 

instrumentem nieustawodawczym w uzupełnieniu do obowiązujących ram. 

Ujmując dokładniej, zainteresowane strony zapytano, czy poparłyby regulację inteligentnych 

robotów, czy nie: 

 wspólną europejską definicję inteligentnego robota, i jakie elementy powinna 

obejmować taka definicja; 

 system rejestracji zaawansowanych robotów na poziomie UE, i jak taki system 

powinien wyglądać; 

 unijne ramy dla etycznie świadomego rozwoju technologicznego.  

W kwestii ustanowienia na poziomie UE nadrzędnych ram etycznych lub kodeksu 

postępowania dla inżynierów robotyki respondentów zapytano, jakich zasad powinno się 

przestrzegać. Najważniejszą zasadą według otrzymanych odpowiedzi jest „niewyrządzanie 

krzywdy”, czyli doktryna „przede wszystkim nie szkodzić”, zgodnie z którą roboty nie powinny 

wyrządzać krzywdy człowiekowi, następną zasadą zaraz po niej jest zasada odpowiedzialności 

– przewidywanie i uwzględnianie wpływu na społeczeństwo, środowisko i zdrowie człowieka, 

jaki może mieć robotyka, w przypadku obecnych i przyszłych pokoleń, jak również zasada 

bezpieczeństwa. 

Większość respondentów (około 60 %) opowiedziała się przeciwko tworzeniu szczególnego 

statusu prawnego dla robotów. Zainteresowane strony nie dostrzegają konieczności 

ustanawiania obowiązkowego systemu ubezpieczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez 

autonomiczne roboty ani obowiązkowego funduszu ubezpieczeniowego i kompensacyjnego. 

Jeśli chodzi o konieczność podjęcia działań na poziomie UE w związku z łącznością, prawami 

własności intelektualnej i przepływem danych, opinie zainteresowanych stron są różne. 

Zdaniem organizacji sprawą pierwszorzędną dla UE jest rozwiązanie kwestii: swobodnego 

przepływu danych, bezpieczeństwa połączonej sieci robotów i sztucznej inteligencji, ochrony 

danych osobowych oraz prywatności w komunikacji między ludźmi, robotami i sztuczną 

inteligencją.  

 
5. Wyniki konsultacji i kolejne kroki 
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Wyniki konsultacji pomogą Parlamentowi Europejskiemu rozwiązać etyczne, ekonomiczne, 

prawne i społeczne kwestie w obszarze robotyki i sztucznej inteligencji do użytku cywilnego. 

Mogłyby również pomóc Parlamentowi w określeniu możliwych dalszych kroków i przyszłych 

kierunków polityki na poziomie UE, w tym, w miarę potrzeb, w ewentualnej rewizji 

obowiązującego horyzontalnego lub sektorowego prawodawstwa UE bądź we wprowadzaniu 

nowego prawodawstwa.  

Zwracamy uwagę, że otrzymane odpowiedzi nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska 

Parlamentu Europejskiego i jego służb. Nie przesądzają zatem o przyszłej decyzji Parlamentu 

Europejskiego w kwestii ewentualnego zaproponowania prawodawstwa w danej dziedzinie 

czy podjęcia innych stosownych działań.  

Wyniki konsultacji publicznych z zainteresowanymi stronami zostaną również wykorzystane 

w najbliższym sprawozdaniu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat kosztów braku 

działań na poziomie europejskim w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji, które ma zostać 

opublikowane w październiku 2018 r. i które będzie dostępne na stronie internetowej Think 

Tank Parlamentu Europejskiego pod adresem: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?contributor=eava 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?contributor=eava

