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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja, robotyka i powiązane z nimi technologie 
(SI) są w coraz większym stopniu stosowane w życiu codziennym i w pracy, co 
powoduje istotne przemiany w obecnych strukturach społeczno-gospodarczych; mając 
na uwadze, że SI powinna przynosić korzyści obywatelom i społeczeństwu przez 
poprawę jakości życia, tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i poprawę 
konkurencyjności Unii; mając na uwadze, że SI stanowi istotny element gospodarki 
cyfrowej i może przyczynić się do dobrobytu oraz ułatwić przejście na zrównoważoną 
gospodarkę, jeżeli będzie dobrze wykorzystywana;

B. mając na uwadze, że termin „SI” odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne 
zachowanie dzięki analizie otoczenia i podejmowaniu działań – do pewnego stopnia 
autonomicznie – dla osiągnięcia konkretnych celów; mając na uwadze, że systemy SI 
mogą być oparte na oprogramowaniu i działać w świecie wirtualnym (np. asystenci 
głosowi, oprogramowanie do analizy obrazu, wyszukiwarki, systemy rozpoznawania 
mowy i twarzy) lub być wbudowane w urządzenia (np. zaawansowane roboty, 
samochody autonomiczne, drony lub aplikacje internetu rzeczy)1;

C. mając na uwadze, że SI stanowi priorytet strategiczny, którego potencjał może zostać w 
pełni spożytkowany tylko wtedy, gdy użytkownicy i konsumenci będą świadomi 
potencjalnych wynikających z niego korzyści i wyzwań; mając na uwadze, że 
przedsiębiorcy, a także pracownicy i ich przedstawiciele często nie są świadomi 
zastosowań SI ani leżących u jej podstaw funkcji i danych; mając na uwadze przypadki 
zastosowań SI naruszających obowiązujące przepisy, np. w dziedzinie ochrony danych;

D. mając na uwadze, że SI może przynieść korzyści gospodarcze i społeczne, a także nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw i pracowników, a jednocześnie stwarza szereg wyzwań 
etycznych, prawnych i związanych z zatrudnieniem; mając na uwadze, że stosowanie SI 
w miejscu pracy może sprzyjać inkluzywnym rynkom pracy oraz wpłynąć na 
bezpieczeństwo i higienę pracy, lecz jednocześnie może być ona wykorzystywana do 
monitorowania, oceny i przewidywania wydajności pracowników oraz sterowania nią, z 
bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami dla ich kariery zawodowej; mając na 
uwadze, że SI powinna pozytywnie wpływać na warunki pracy i podlegać zasadzie 
poszanowania praw człowieka, a także podstawowych praw i wartości Unii; mając na 
uwadze, że SI powinna być ukierunkowana na człowieka, poprawiać dobrostan 
obywateli i społeczeństwa oraz przyczyniać się do uczciwej i sprawiedliwej 
transformacji;

E. mając na uwadze, że SI wywiera wyraźny wpływ na rynek pracy2; mając na uwadze, że 
może ona potencjalnie zastąpić pracowników wykonujących powtarzalne czynności, 

1 Komunikat Komisji „Sztuczna inteligencja dla Europy”, COM(2018) 237 final.
2 STOA, “The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives” [Etyka sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.
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usprawnić systemy współpracy między człowiekiem a maszyną, zwiększyć 
konkurencyjność i dobrobyt oraz stworzyć nowe możliwości zatrudnienia dla 
wykwalifikowanych pracowników; mając na uwadze, że krajobraz zatrudnienia szybko 
ewoluuje – według szacunków 65 % dzisiejszych dzieci będzie pracować w zawodach 
zupełnie nowego rodzaju – oraz że pracownicy muszą przekwalifikowywać się i 
podnosić swoje kwalifikacje, w szczególności w zakresie umiejętności cyfrowych, co 
zagwarantuje, że nikt nie pozostanie w tyle i że podaż wyspecjalizowanej siły roboczej 
będzie wystarczająca3;

F. mając na uwadze, że według CEDEFOP około 43 % dorosłych pracowników w Unii 
styka się z nowymi technologiami w miejscu pracy; mając na uwadze, że około 7 na 10 
pracowników w Unii potrzebuje co najmniej umiarkowanych umiejętności cyfrowych 
do wykonywania swojej pracy4; mając na uwadze, że średnio około jedna czwarta 
obywateli Unii nie ma żadnych umiejętności cyfrowych lub ich umiejętności cyfrowe są 
na niskim poziomie; mając na uwadze, że przepaść cyfrową cechują szczególne aspekty 
społeczno-gospodarcze oraz związane z płcią, wiekiem, położeniem geograficznym i 
dostępnością, wymagające uwzględnienia; mając na uwadze, że 42 % pracowników 
przedsiębiorstw, które stosują SI w swoich procesach biznesowych, uważa, że takie 
działania prowadzą do problemów etycznych, którym należy zaradzić; mając na 
uwadze, że 28 % pracodawców uważa, że stosowanie SI nie rozwinęło się na pełną 
skalę z powodu braku zasad etycznych w tej dziedzinie5;

G. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie rozwiązań cyfrowych, 
w tym telepracy, a także ich skutki techniczne i społeczne; mając na uwadze, że na 
poziomie Unii nie istnieją wspólne przepisy dotyczące stosowania SI w miejscu pracy, 
co może prowadzić do zakłóceń na rynku i niekorzystnie wpływać na konkurencyjność; 
mając na uwadze, że SI powinna podlegać odpowiednim ramom regulacyjnym;

H. mając na uwadze, że OECD opracowała zalecenia dotyczące SI6;

I. mając na uwadze, że Rada Unii Europejskiej zachęca do promowania etycznego i 
skoncentrowanego na człowieku podejścia do SI7;

J. mając na uwadze, że partnerzy społeczni na szczeblu Unii zawarli umowę ramową w 
sprawie digitalizacji, zawierającą m.in. rozdział pt. „Sztuczna inteligencja i gwarancja 
zasady ludzkiej kontroli”8;

K. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie ustanowiły już specjalne organy 

3 Parlament Europejski, „Encouraging STEM studies for the labour market” [Tworzenie zachęt do 
podejmowania studiów w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w celu poprawy sytuacji 
na rynku pracy], marzec 2015 r.
4 Cedefop, Europejskie badanie umiejętności i miejsc pracy
5 Instytut Badawczy Capgemini, „Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations” [Dlaczego 
mierzenie się z kwestiami etycznymi w SI będzie korzystne dla organizacji], lipiec 2019 r.
6 OECD, „Recommendation of the Council on Artificial Intelligence” [Zalecenie Rady w sprawie sztucznej 
inteligencji], 2019 r., https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, czerwiec 
2020 r.
8 Umowa ramowa partnerów społecznych w sprawie digitalizacji, czerwiec 2020 r.
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monitorujące i oceniające wpływ SI w miejscu pracy;

L. mając na uwadze, że starania na rzecz rozwiązania problemu uprzedzeń związanych z 
płcią i nierówności płci w sektorze cyfrowym są niewystarczające; mając na uwadze, że 
we wszystkich dziedzinach technologii cyfrowej, a zwłaszcza w przypadku SI, 
utrzymują się dysproporcje między płciami, co prowadzi do utrwalenia tendencyjności 
na korzyść mężczyzn w rozwoju sektora cyfrowego w najbliższej przyszłości;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest szczegółowa ocena szans i wyzwań, które stwarza 
stosowanie SI w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, a także w administracji 
publicznej w odniesieniu do miejsc pracy i do pracowników, obejmująca wpływ tych 
zastosowań na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, organizację 
pracy i przepływ pracy; uważa, że konieczne jest, aby dialog społeczny nie był 
pomijany, a także aby konsultowano się z pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
odpowiednio informowano ich od samego początku procesu decyzyjnego; podkreśla, że 
stosowanie SI musi być przejrzyste oraz że systemy SI w miejscu pracy muszą 
respektować prywatność i godność pracowników;

2. wskazuje, że opracowanie, wprowadzenie i wdrożenie systemów SI powinna 
poprzedzać kompleksowa ocena ryzyka, zakładająca analizę ich wpływu na prawa 
podstawowe oraz warunki pracy, w tym pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jak również ich skutki społeczne; oceny powinny obejmować ryzyko związane z 
podejmowaniem decyzji przez człowieka oraz z dyskryminacją społeczną, a także 
analizę powstającego ryzyka zawodowego;

3. wskazuje, że rozwiązania oparte na SI mogą poprawić warunki pracy i jakość życia, w 
tym równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i dostępność dla osób z 
niepełnosprawnościami, prognozować rozwój rynku pracy i wspierać zarządzanie 
zasobami ludzkimi przez zapobieganie ludzkim uprzedzeniom, lecz zarazem mogą 
budzić obawy dotyczące prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, np. związane 
z prawem do bycia offline, oraz prowadzić do nieproporcjonalnego i nielegalnego 
nadzorowania i monitorowania pracowników z naruszeniem ich godności i prywatności, 
a także do dyskryminującego traktowania, w tym w procedurach rekrutacyjnych, ze 
względu na tendencyjne algorytmy, w tym algorytmy tendencyjne pod względem 
rasowym i etnicznym9 oraz algorytmy działające na szkodę grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; ponadto z zaniepokojeniem zauważa, że SI może naruszać 
godność i autonomię ludzi oraz przyczyniać się do występowania wśród pracowników 
problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak wypalenie, stres technologiczny, 
przeciążenie psychiczne i zmęczenie; zaznacza, że rozwiązania oparte na SI w miejscu 
pracy muszą być przejrzyste i sprawiedliwe oraz nie mogą powodować żadnych 
negatywnych skutków dla pracowników;

4. podkreśla, że właściwe organy powinny mieć dostęp do wszystkich informacji o danych 
treningowych, modelach statystycznych oraz teoretycznych zasadach związanych z 
rozwiązaniami opartymi na SI, jak również o empirycznej trafności wyników ich 

9 Parlament Europejski, „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality” [Kształcenie i zatrudnienie kobiet w naukach ścisłych, 
technologii i gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej wpływ na równouprawnienie płci], kwiecień 2020 r.
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zastosowania;

5. uważa, że SI może pomóc w lepszym korzystaniu z umiejętności i kompetencji osób z 
niepełnosprawnościami oraz że stosowanie SI w miejscu pracy może sprzyjać 
inkluzywnym rynkom pracy oraz wzrostowi wskaźników zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami;

6. zaznacza, że nowe możliwości technologiczne – takie jak SI – oraz przywiązywanie 
wagi do wydajności pracy nie mogą prowadzić do nierówności spowodowanej 
potencjałem zawyżonym technologicznie i do zdehumanizowanej przyszłości cyfrowej; 
podkreśla, że etyka innowacji musi opierać się na podejściu humanistycznym;

7. uważa, że użytkownicy, w tym pracownicy, i konsumenci powinni obowiązkowo być 
informowani o tym, że dany system wykorzystuje SI, szczególnie w przypadku 
produktów lub usług spersonalizowanych, oraz otrzymywać istotne informacje, w łatwo 
zrozumiałej i dostępnej formie, na temat wszystkich etycznych aspektów zastosowań 
SI, które ich dotyczą, umożliwiające świadome podejmowanie decyzji; zwraca uwagę 
na znaczenie zrozumienia, jak algorytmy przetwarzają i wartościują dane oraz jak 
można to ograniczyć lub zatrzymać; podkreśla potrzebę rozwoju kompetencji przez 
szkolenie i kształcenie pracowników i ich przedstawicieli w zakresie SI w miejscu 
pracy z myślą o lepszym zrozumieniu skutków rozwiązań opartych na SI;

8. zaznacza, że kandydaci i pracownicy muszą być należycie pisemnie informowani, że SI 
jest wykorzystywana w procedurach rekrutacji i przy podejmowaniu innych decyzji 
dotyczących zasobów kadrowych, oraz o tym, jak można w takim przypadku zwrócić 
się o weryfikację przez człowieka w celu uchylenia decyzji zautomatyzowanej;

9. zaznacza, że należy zadbać o to, by wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki przynosił pożytek nie tylko właścicielom i udziałowcom 
przedsiębiorstw, lecz także przedsiębiorstwom i pracownikom, przez lepsze warunki 
pracy i zatrudnienia – w tym płace – oraz wzrost i rozwój gospodarczy, jak również 
służył ogółowi społeczeństwa, zwłaszcza gdy wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy; wzywa państwa członkowskie, aby starannie zbadały potencjalny 
wpływ SI na rynek pracy i systemy zabezpieczenia społecznego oraz opracowały 
strategie określające, jak zapewnić długoterminową stabilność przez reformę podatków 
i składek, a także inne środki w razie spadku dochodów publicznych;

10. podkreśla znaczenie inwestycji przedsiębiorstw w formalne i nieformalne szkolenie 
oraz uczenie się przez całe życie z myślą o wspieraniu sprawiedliwej transformacji w 
kierunku gospodarki cyfrowej; w tym kontekście zaznacza, że przedsiębiorstwa 
stosujące SI odpowiadają za zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich 
możliwości przekwalifikowania się i podniesienia kwalifikacji, aby mogli oni nauczyć 
się, jak korzystać z narzędzi cyfrowych i pracować z cobotami i innymi nowymi 
technologiami, a tym samym dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i 
utrzymać zatrudnienie;

11. wzywa do stosowania zasady ostrożności w odniesieniu do nowych technologii 
opartych na SI; podkreśla podstawową zasadę, że człowiek musi zawsze panować nad 
maszynami i SI oraz że decyzje SI muszą być rozliczalne i podważalne, a w stosownych 
przypadkach odwracalne; podkreśla, że należy przestrzegać norm bezpieczeństwa i 
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ochrony w odniesieniu do SI, oraz zwraca uwagę na znaczenie regularnych kontroli w 
tym zakresie w celu zapobiegania generowaniu przez SI błędnych wyników; 
przypomina, że należy jasno określić odpowiedzialność w odniesieniu do stosowania 
SI, zarówno w razie wypadków przy pracy, jak i w razie szkód wyrządzonych osobom 
trzecim;

12. podkreśla, że SI musi być ukierunkowana na człowieka, przejrzysta, bezpieczna i 
niestwarzająca zagrożeń oraz zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami i 
regulacjami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), w całym 
cyklu życia systemu, zwłaszcza gdy jest stosowana w miejscu pracy; wzywa do 
opracowania solidnego systemu certyfikacji, opartego na procedurach testowych i 
działającego na zasadzie ostrożności, który umożliwiałby przedsiębiorstwom 
wykazywanie, że ich produkty oparte na SI są zgodne z prawami podstawowymi i 
standardami unijnymi;

13. przypomina, że dorobek prawny Unii dotyczący zatrudnienia i spraw społecznych ma 
pełne zastosowanie do SI, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 
właściwego egzekwowania przepisów i do zaradzenia wszelkim ewentualnym lukom 
prawnym; zauważa, że Unia może stać się światowym liderem w propagowaniu 
społecznie odpowiedzialnego wykorzystywania SI;

14. zwraca uwagę na znaczenie wspólnego europejskiego podejścia do etycznych aspektów 
SI; podkreśla, że wszelkie ramy regulacyjne w tym zakresie muszą być adekwatne i 
opierać się na kompleksowej ocenie skutków, tak by zapobiec utrudnieniom, jeśli 
chodzi o przyszłe innowacje i tworzenie miejsc pracy; w tym kontekście postuluje, aby 
ustanowić europejskie ramy regulacyjne dotyczące etycznych aspektów SI, 
proporcjonalne i specjalnie zorientowane na świat pracy, w tym prawa pracowników i 
warunki pracy; w tym kontekście uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na nowe 
formy pracy – takie jak praca na zlecenie i za pośrednictwem platform internetowych – 
wynikające z zastosowania nowych technologii; uważa, że ramy prawne, których celem 
jest uregulowanie warunków telepracy w całej Unii oraz zapewnienie godnych 
warunków pracy i zatrudnienia w gospodarce cyfrowej, muszą również uwzględniać 
wpływ SI; wzywa Komisję, aby przeprowadziła w tej sprawie konsultacje z partnerami 
społecznymi, twórcami SI, środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi 
podmiotami;

15. podkreśla, że SI ani żadne związane z nią przepisy nie mogą w żaden sposób wpływać 
na wykonywanie praw podstawowych uznawanych w państwach członkowskich i na 
szczeblu Unii – co obejmuje prawo lub swobodę podejmowania strajku bądź innych 
działań objętych szczególnymi systemami stosunków pracy w państwach 
członkowskich, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową – ani wpływać na 
prawo do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych lub do 
podejmowania działań zbiorowych zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową;

16. podkreśla, że należy zwrócić specjalną uwagę na dane gromadzone w miejscu pracy z 
pomocą SI, w szczególności gdy są one wykorzystywane do podejmowania decyzji 
dotyczących zasobów kadrowych; wzywa partnerów społecznych na szczeblu 
przedsiębiorstw, aby wspólnie analizowali i monitorowali stosowanie SI; wzywa 
Komisję i partnerów społecznych do analizy zapotrzebowania na przepisy szczególne 
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dotyczące ochrony danych w miejscu pracy w kontekście SI; zaznacza, że pracownicy 
są właścicielami swoich danych, nawet po zakończeniu stosunku pracy;

17. uważa, że w nowym europejskim programie na rzecz umiejętności należy uwzględnić 
wyzwania związane z dostosowywaniem i zdobywaniem kwalifikacji i wiedzy z myślą 
o transformacji ekologicznej i cyfrowej, co obejmuje etyczne aspekty SI; podkreśla, że 
etyczne aspekty SI oraz rozwój umiejętności do celów etycznych trzeba uczynić 
integralną częścią wszelkich programów kształcenia i szkolenia dla twórców SI i osób 
pracujących z SI; przypomina, że twórcy, programiści, decydenci i przedsiębiorstwa z 
branży SI muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności etycznej; za ważne uważa 
również dostarczenie użytkownikom końcowym i konsumentom wyczerpujących 
informacji, a także regularną komunikację między wszystkimi zainteresowanymi 
podmiotami w tym zakresie;

18. ponownie zwraca uwagę na znaczenie edukacji i kształcenia ustawicznego z myślą o 
rozwijaniu kwalifikacji niezbędnych w epoce cyfrowej oraz o przeciwdziałaniu 
wykluczeniu cyfrowemu; wzywa państwa członkowskie do inwestowania w wysokiej 
jakości elastyczne i inkluzywne systemy kształcenia, szkolenia zawodowego i uczenia 
się przez całe życie, a także w politykę przekwalifikowywania pracowników i 
podnoszenia ich kwalifikacji w sektorach, na które SI wywiera poważny wpływ; 
podkreśla, że obecnych i przyszłych pracowników należy wyposażyć w niezbędne 
umiejętności rozumowania werbalnego i matematycznego oraz umiejętności cyfrowe, a 
także kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz przekrojowe umiejętności miękkie, takie jak myślenie 
krytyczne, kreatywność i przedsiębiorczość; podkreśla, że specjalną uwagę należy 
zwrócić na włączenie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

19. podkreśla, że SI nie może nasilać nierówności między płciami i stereotypów 
dotyczących płci przez przenoszenie tendencyjności i uprzedzeń ze środowiska 
analogowego do cyfrowego za pomocą algorytmów;

20. zaznacza, że trzeba zapewnić włączenie ludzi z różnych środowisk – w tym kobiet, osób 
młodych, osób o ciemniejszym kolorze skóry oraz osób z niepełnosprawnościami – w 
tworzenie, wprowadzanie i stosowanie SI; przypomina, że technologie oparte na SI w 
miejscu pracy muszą być powszechnie dostępne, zgodnie z zasadą projektowania dla 
wszystkich;

21. wskazuje, że dostęp do rozwiązań opartych na SI jest ściśle związany z dostępem do 
szybkiego internetu, w związku z czym łączność szerokopasmową należy traktować 
jako jeden z priorytetów, aby uniknąć dyskryminacji i nierówności w dostępie do tych 
technologii;

22. zauważa, że potencjał rozwiązań opartych na SI zależy od dużych zbiorów danych, co 
wiąże się z potrzebą uzyskania masy krytycznej danych, aby wytrenować algorytmy i 
udoskonalić wyniki; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący utworzenia wspólnej przestrzeni danych w Unii z myślą o częstszej 
wymianie danych i o wspieraniu badań naukowych z pełnym poszanowaniem 
europejskich przepisów o ochronie danych.
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