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Warszawa 18 lutego, 2022 r. 
 
Fundacja Moje Państwo 
ul. Nowogrodzka 25/37 
00-511 Warszawa 
 
 

Do:  
Sz. P. Brando Benifei  
Poseł Parlamentu Europejskiego 

 
 

 
AI Act: propozycje rozwiązań w kontekście działalności sektora publicznego i praw obywatelskich 

 
1. Fundacja Moje Państwo od 2010 r. działa na rzecz rozwoju demokracji, przejrzystej władzy publicznej 

oraz zaangażowania obywatelskiego. Tworzymy narzędzia, które ułatwiają korzystanie z danych 
publicznych oraz dbamy o kulturę wykorzystywania technologii przez państwo. 
 

2. W związku z pracami dotyczącymi AI Act1 zwracamy uwagę na rozwiązania, które obecnie nie są, a 
naszym zdaniem powinny być zaadresowane w projektowanym akcie.  
 

3. Proponowane rozwiązania: 
 
3.1. Wprowadzenie możliwości aktualizacji przez Komisję obszarów systemów AI wysokiego 

ryzyka, wskazanych w Załączniku III AI Act.  
3.1.1. Obszary, za pośrednictwem których AI Act klasyfikuje systemy wysokiego ryzyka 

(Załącznik III) w większości odnoszą się do sektora publicznego. Systemy AI używane 
w sektorze publicznym mają szeroki zakres oddziaływania względem obywateli. 
Ważne, by tego rodzaju systemy używane przez sektor publiczny nie znalazły się poza 
zakresem stosowania AI Act. 

3.1.2. Aktualnie AI Act pozwala wyłącznie na aktualizację wykazu zawartego w Załączniku III 
poprzez dodanie systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka w ramach 
obszarów wymienionych w Załączniku III pkt 1–8.  

3.1.3. Nie ma możliwości wprowadzenia nowych obszarów, w ramach których mogą 
występować systemy wysokiego ryzyka. To powoduje ryzyko braku zastosowania AI 
Act do systemów, które są obarczone wysokim ryzykiem, a występują w obszarach 
niewymienionych w Załączniku III. 

3.1.4. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości aktualizacji przez Komisję obszarów 
systemów AI wysokiego ryzyka, wskazanych w Załączniku III wraz z określeniem 
warunków takiej aktualizacji. 

3.1.5. Propozycja dotyczy zmian: art. 7 AI Act. 
 

 
3.2. Wprowadzenie obowiązku informowania przez sektor publiczny o używaniu systemu AI 

do podjęcia decyzji wobec osoby, której decyzja dotyczy. 
3.2.1. Używanie systemów AI w sektorze publicznym ma bezpośrednie skutki na sytuację 

osób, wobec których te systemy są stosowane. Obywatel powinien mieć świadomość, 
że decyzja podjęta wobec niego przez publiczną instytucję jest konsekwencją działania 
określonego systemu AI. Żeby jednostka mogła się chronić przed negatywnymi 
skutkami działania systemów AI – w pierwszej kolejności – musi wiedzieć, że taki 
system miał zastosowanie. Z punktu widzenia osoby, której sprawa jest objęta 
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działaniem systemu AI nie ma znaczenia czy określone skutki są efektem używania 
systemu wysokiego ryzyka czy nie. Dlatego propozycja obowiązku informowania przez 
sektor publiczny o używaniu systemu AI w procesie podejmowania decyzji wobec 
określonej osoby dotyczy każdego systemu AI (niezależnie od klasyfikacji systemu na 
zasadzie ryzyka).  

3.2.2. Ww. obowiązek nie dotyczyłby systemów AI używanych przez sektor publiczny 
przeznaczonych do czysto pomocniczych czynności administracyjnych, które nie mają 
wpływu na faktyczne podejmowanie decyzji przez sektor publiczny. 

3.2.3. Propozycja dotyczy zmian: art. 52 AI Act – Obowiązki w zakresie przejrzystości w 
odniesieniu do określonych systemów sztucznej inteligencji (poprzez wprowadzenie 
nowego obowiązku dla sektora publicznego). 

3.2.4. Jednocześnie należałoby wprowadzić odpowiednio prawo jednostek do otrzymania 
informacji o używaniu przez sektor publiczny systemu AI do podjęcia decyzji wobec 
osoby, której decyzja dotyczy. 
 

3.3. Wprowadzenie obowiązku utworzenia przez państwa członkowskie publicznie dostępnej 
bazy (na poziomie krajowym), dostępnej on-line, zawierającej, co do zasady, wszystkie 
systemy AI używane przez sektor publiczny w danym państwie członkowskim. 

3.3.1. Baza powinna zawierać: 
3.3.1.1. podstawowe informacje o systemie sztucznej inteligencji (w szczególności: 

dane identyfikujące dostawcę systemu, nazwę handlową systemu, opis 
przeznaczenia systemu);  

3.3.1.2. wskazanie podmiotu sektora publicznego wykorzystującego system i 
informacje kontaktowe tego podmiotu.  

3.3.2. Bazy umożliwiałyby zainteresowanym pozyskanie informacji o tym, że w danym 
państwie, określona instytucja publiczna w ogóle korzysta, w ramach wykonywania 
swoich zadań, z rozwiązań opartych o AI. Proponowane rozwiązanie wzmacniałoby 
możliwość społecznej kontroli systemów AI i prowadziłoby do zwiększenia 
przejrzystości działania sektora publicznego w zakresie korzystania z tej technologii. 

3.3.3. Baza nie obejmowałaby systemów AI używanych przez sektor publiczny 
przeznaczonych do czysto pomocniczych czynności administracyjnych, które nie mają 
wpływu na faktyczne podejmowanie decyzji przez sektor publiczny. 

 
3.4. Wzmocnienie sytuacji prawnej obywateli w kontekście ewentualnych negatywnych 

skutków działania systemów AI poprzez: 
3.4.1. wprowadzenie prawa osób do niepodlegania systemom AI niezgodnym z AI Act; 
3.4.2. wprowadzenie prawa do skargi do odpowiedniego organu nadzoru dla osób, których 

prawa wynikające z AI Act zostały naruszone; 
3.4.3. wprowadzenie prawa do umocowania organizacji o niezarobkowym charakterze i 

określonym profilu działalności, przez osoby, których prawa wynikające z AI Act mogły 
zostać naruszone, w celu wykonywania ich praw przez te organizacje (na wzór 
rozwiązań zawartych w art. 80 ust. 1 RODO2).  
 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych propozycji – chętnie przedstawimy bardziej 
szczegółowe stanowisko. 

 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Monika Kajalidis      Magdalena Siwanowicz-Suska 
Dyrektor Zarządzająca      Dyrektor Prawny Fundacji Moje Państwo 
Członek Zarządu Fundacji Moje Państwo 
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