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Warszawa, dnia 15 listopada 2022 r.  

 

 

Pan 

Jan Grabiec 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

w imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz jej firm członkowskich, w 

związku z prowadzonymi obecnie pracami nad nowelizacją Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (druk nr 2642), poniżej przedstawiamy nasze stanowisko do 

procedowanego projektu.  

 

Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku udzielania informacji przez 

pracodawców na wniosek zakładowej organizacji związkowej dot. parametrów, zasad i 

instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają 

wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp 

do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.  

 

W pełni zgadzamy się, że potrzeba zmiany przepisów uzasadniona jest postępem 

technologicznym i zmianą sposobu funkcjonowania zakładów pracy oraz stosunków 

pracowniczych w stosunku do lat 90 w których to ustawa o związkach zawodowych była 

projektowana. Jest to pożądana przez środowisko biznesowe i w ogólnym założeniu idąca w 

dobrym kierunku zmiana przepisów prawa.  

 

Natomiast obawy wśród firm członkowskich AmCham, którymi chcielibyśmy się z Panem 

Przewodniczącym podzielić, budzi fragmentaryczność w podejściu do rozwiązań prawnych 

związanych ze sztuczną inteligencją, a także brak doprecyzowania jakie informacje 

konkretnie miałyby zostać objęte przepisami i przekazywane do związków zawodowych. 

Jednocześnie projekt nie uwzględnia ochrony danych wrażliwych firmy/tajemnicy 

przedsiębiorstwa/informacji zastrzeżonych.  

 

W naszej ocenie wprowadzenie ww. obowiązku w proponowanej formie może spowodować 

negatywne konsekwencje w postaci wzrostu sporów między pracodawcami, a związkami 

zawodowymi, które mogą z kolei być rozstrzygane indywidualnie na drodze sądowej, a ta nie 

będzie miała wystarczających i jasnych wytycznych ustawowych, ani doświadczenia lub 

wiedzy niezbędnej do prowadzenia postępowania z systemami AI i algorytmami. 

 

W praktyce, po wejściu projektowanych przepisów w życie, organizacje związkowe 

najpewniej korzystałyby z pomocy zewnętrznych ekspertów lub organizacji do analizy 

otrzymanych danych – co przy braku regulacji o poufności takich informacji niesie dodatkowe 

zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych per se, a także obawy 

związane z nieuczciwą konkurencją. 

 

W kontekście naszych powyższych uwag do projektu ustawy, chcemy podkreślić, iż obecnie 

toczą się prace w Unii Europejskiej nad szerokim uregulowaniem kwestii związanych ze 

sztuczną inteligencją, do których prac zaangażowana jest również Polska.  
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Dlatego też apelujemy o uwzględnienie zawartych uwag i obaw firm członkowskich 

AmCham, a także odstąpienie od prowadzenia dalszych prac nad projektem i koncentracje 

nad unijnymi pracami nad legislacją z obszaru AI.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji Pana Przewodniczącego. Osobą do 

kontaktu jest Karol Witaszek, Koordynator ds. prawnych i polityki publicznej, 

karol.witaszek@amcham.pl; nr tel. 690 087 660. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
______________ 

Tony Housh  

Przewodniczący Rady Dyrektorów  

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

 

 

 

 

*** 

AmCham jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju, 

reprezentujących jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy 

zainwestowali w Polsce ponad 236 mld złotych i kreują ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Od 

30 lat działamy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych, a naszą misją jest 

poprawa klimatu inwestycyjnego i promocji naszego kraju na rynku amerykańskim. 
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