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Streszczenie 
 
 Tekst stanowi analiz  wp ywu, jaki wykorzystanie robotów w opiece na osobami 
starszymi i niepe nosprawno ci  mo e mie  na realizacj  praw podstawowych. Wska-
zane zosta y zarówno podstawowe zagro enia, w szczególno ci dla prywatno ci, jak 
i postulowane zmiany prawa.  
S owa kluczowe: roboty, prawa podstawowe, prawa cz owieka, prywatno , osoby 
starsze, osoby z niepe nosprawno ci . 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Starzenie si  spo ecze stwa, okre lane jako proces, w którym grupa osób star-
szych staje si  proporcjonalnie coraz wi ksz  cz ci  populacji, stanowi jedno 
z najwi kszych wyzwa , z którymi zmierzy  musz  si  wspó czesne pa stwa. Pro-
porcja osób starszych zacz a wzrasta  w wieku dwudziestym i zgodnie z przewi-
dywaniami tendencja ta b dzie si  utrzymywa  w wieku dwudziestym pierwszym. 
O ile w roku 1950 osób powy ej 60. roku ycia by o 8 procent, to w roku 2010 by o 
to 10 procent, w 2013 ju  12 procent, a zgodnie z prognozami w roku 2015 mo e to 
by  nawet 21 procent. Trend ten w najwi kszym stopniu widoczny jest w rozwini -
tych krajach wiata (szczególnie w pa stwach Ameryki Pó nocnej, Europy i w Ja-
ponii), w których w roku 1950 12 procent populacji stanowi y osoby powy ej 60. 
roku ycia, w roku 2013 by o to 23 procent, a przewidywany udzia  tych osób 

                                                 
1  Wydzia  Zarz dzania, Katedra Prawa i Administracji.  
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w populacji w roku 2050 wynosi  ma 32 procent. W mniej rozwini tych regionach 
wiata przyrost osób starszych nast powa  powoli, od 6 procent w roku 1950, 

9 procent w 2013, do przewidywanych 19 procent w roku 1950 (World 2013). 
 Problem ten dostrzega równie  Komisja Europejska, która uznaje starzenie si  
spo ecze stwa za jedno z najpowa niejszych wyzwa , z którymi Europa b dzie si  
musia a zmierzy  (Taking 2012). Zgodnie z przewidywaniami w ci gu najbli szych 
50 lat prawie podwoi si  liczba osób powy ej 65. roku ycia, z 87 milionów w 2010 
roku do 148 milionów w roku 2060. Tak du a zmiana struktury spo ecznej b dzie 
musia a wp yn  na decyzje polityczne, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, 
jak i pa stw cz onkowskich, w szczególno ci te, które dotycz  dystrybucji rodków 
w ochronie zdrowia, a tak e struktury personelu medycznego.  
 Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych oko o 10 procent 
wiatowej populacji dotkni te jest jak  form  niepe nosprawno ci. W Europie jest 

to jeden na sze ciu jej mieszka ców, oko o 80 milionów dotkni tych jest ryzykiem 
wy czenia „z pe nego uczestnictwa w spo ecze stwie i ekonomii, ze wzgl du na 
bariery rodowiskowe i zwi zane z nastawieniem do osób niepe nosprawnych” 
(European 2010).  
 Przytoczone powy ej dane ukazuj , i  wykluczenie z ycia spo ecznego b d  
ryzyko jego wyst pienia, niezale nie czy b d ce wynikiem podesz ego wieku, czy 
te  niepe nosprawno ci, stanowi istotny problem wspó czesnego wiata. Roboty 
maj  potencja , by sta  si  jednym z kluczowych elementów pomocy osobom star-
szym, a tak e ludziom z niepe nosprawno ci 2 (Koops 2013). Maszyna mo e asy-
stowa  zarówno przy dokonywaniu zwyk ych czynno ci, takich jak korzystanie 
z toalety, monitorowa  stan zdrowia czy te  doradza  w zakresie od ywiania. Zna-
cz c  rol  mog  odgrywa  równie  aplikacje, które nie tylko przypomn  o za yciu 
leków (Walewski 2014), ale i pozwol  lekarzom (dzi ki wykorzystaniu na przyk ad 
pod czonych do telefonu instrumentów pomiarowych) na bie co monitorowa  
stan pacjenta. Rynek urz dze  maj cych za cel wsparcie osób starszych i niepe no-
sprawnych stale ro nie, nie tylko ze wzgl du na starzenie si  populacji czy poja-
wianie nowych innowacyjnych rozwi za , ale przede wszystkim ze wzgl du na 
fakt, i  technologie, wcze niej niedost pne ze wzgl du na znaczne koszty, mog  
by  wykorzystywane do wykonywania tych dzia a . Niektórzy analitycy przewidu-
j , e przed rokiem 2025 mo e y  ponad 50 milionów ludzi, którym mobilno  czy 
popraw  jako ci ycia zapewni  protezy czy egzoszkielety (Disruptive 2013). Roz-

                                                 
2  W Polsce tytu  dokumentu The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

przet umaczony zosta : Konwencja o Prawach Osób Niepe nosprawnych. Istnieje uzasadnienie 
aksjologiczne dla wyboru okre lonego sformu owania: termin osoba niepe nosprawna (person 
with disability) uwypukla podmiotowo  jednostki, wskazuj c dopiero na miejscu drugim na jej 
cech , jak  jest niepe nosprawno , podczas gdy termin „osoba niepe nosprawna” (disabled 
person) k adzie nacisk na ograniczenie sprawno ci osoby. Szerzej: (Bodnar, ledzi ska-Simon, 
2012). W pracy terminy te b d  u ywane zamiennie. 
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wój technologii, w szczególno ci w dziedzinie automatyki, prowadzi  mo e nie 
tylko do poprawy jako ci ycia (czy jego wyd u enia), ale stanowi  mo e równie  
powa ne wyzwanie etyczne i prawne, w tym dotycz ce praw podstawowych.  
W dalszej cz ci pracy naszkicowane zostan  te obszary praw podstawowych, w 
których wykorzystanie automatów mo e przyczyni  si  zarówno do pe niejszej 
realizacji praw cz owieka, jak i mo e stanowi  potencjalne ich naruszenie. 
 
 
1.  Prawa podstawowe a wykorzystanie robotów w opiece nad osobami star-

szymi i z niepe nosprawno ci  
 
 W literaturze wskazuje si  równie  na szereg warto ci zwi zanych z koncep-
tem praw cz owieka, na które znaczny wp yw ma rozwój nowych technologii, 
w tym i maszyn omawianych w tej pracy. Friedman i Kahn wskazuj  na 12 warto-
ci, takich jak prawo w asno ci, prywatno  czy autonomia, na które wp yw mo e 

mie  rozwój techniki (Friedman, Kahn 2008). Jak zauwa aj  autorzy raportu Regu-
lating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics 
(dalej zwanego RoboLaw), wykorzystanie robotów w celu realizacji pewnych 
uprawnie  jednostki (na przyk ad prawa do opieki medycznej) prowadzi  mo e do 
naruszenia innych uprawnie , w szczególno ci za  do naruszenia godno ci cz o-
wieka (RoboLaw, s. 180). 
 Prawa cz owieka wykszta cone w tradycji europejskiej uznaj  godno  przy-
nale n  cz owiekowi za fundament systemu prawnego i warto  nienaruszaln  (co 
potwierdza szereg aktów rangi konstytucyjnej i konwencji mi dzynarodowych – na 
przyk ad „Konwencja o ochronie praw cz owieka i godno ci istoty ludzkiej w dzie-
dzinie zastosowania biologii i medycyny” uznaje w artykule 3 prymat interesu 
i dobra istoty ludzkiej nad interesem spo ecze stwa lub nauki). Jednak e wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii prowadzi  mo e do sytuacji, w której jednostka 
zacznie traci  kontrol  nad swoim yciem i zostanie uprzedmiotowiona – ryzyko 
takie pojawi  si  mo e przede wszystkim w przypadku osób, dla których wykorzy-
stanie maszyn b dzie konieczne dla prowadzenia „normalnego ycia”. Roboty-
osobi ci asystenci (ang. PCR – Personal Care Robots) mog  w znaczny sposób 
oddzia ywa  na realizacj  praw podstawowych, ze wzgl du na fakt, i  urz dzenia 
te, w przeciwie stwie do wielu innych maszyn, nios  z sob  zarówno szanse, jak  
i zagro enia. I cho  mo liwe zastosowania robotów-asystentów stale si  zwi ksza 
(na przyk ad w zakresie rehabilitacji), to grupa osób starszych i niepe nosprawnych 
stanowi  b dzie g ównych beneficjentów rozwoju w tym obszarze techniki (Robo-
Law, s. 179). W literaturze przedmiotu wskazuje si , i  w przypadku osób starszych 
roboty mog  by  wykorzystywane na trzy g ówne sposoby: a) mog  by  pomoc  
dla osób starszych i ich opiekunów, b) monitorowa  stan zdrowia i aktywno , 
a tak e c) stanowi  towarzystwo. W ka dym ze wskazanych obszarów istnieje ry-
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zyko, e wprowadzenie maszyn mo e obni y  jako  ycia osób starszych (Shar-
key, Sharkey 2012, s. 27) i by  zagro eniem podmiotowo ci jednostki – od trakto-
wania cz owieka jak obiekt, a  po naruszenie prywatno ci (Sharkey 2013, s. 71). 
 W dokumentach takich jak Karta Praw Podstawowych, Konwencja o Ochro-
nie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci, Powszechna Deklaracja Praw 
Cz owieka czy Mi dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych i Kultu-
ralnych prawa, które w szczególno ci dotyczy  mog  osób starszych i niepe no-
sprawnych wykorzystuj cych roboty, to zakaz tortur i nieludzkiego, okrutnego 
i poni aj cego traktowania (art. 5 PDPCz, art. 4 KPP), zakaz dyskryminacji (art. 7 
PDPCz, art. 21 KPP, art. 3 KoOPCzIPW), prawo do stopy yciowej zapewniaj cej 
zdrowie i dobrobyt ka dego cz owieka i jego rodziny (art. 25 PDPCz, art. 11 
MPPGSiK), a tak e prawo do prywatno ci (art. 12 PDPCz, art. 7 KPP, art. 8 Ko-
OPCzIPW) i ochrony zdrowia (art. 35 KPP). Oprócz wskazanych wy ej praw pod-
stawowych, które potencjalnie mog  by  przedmiotem narusze  wraz z rozwojem 
robotów-asystentów, a które przys uguj  wszystkim ludziom, warto równie  zazna-
czy , i  niektóre dokumenty (takie jak na przyk ad Karta Praw Podstawowych) 
przyznaj  szczególne uprawnienia osobom starszym. Zgodnie z artyku em 25 KPP 
Unia Europejska uznaje i szanuje prawo osób w podesz ym wieku do godnego  
i niezale nego ycia oraz do uczestniczenia w yciu spo ecznym i kulturalnym. 
Podobne uprawnienie przyznane jest równie  osobom niepe nosprawnym: zgodnie 
z art. 26 Karty Unia uznaje i szanuje prawo osób niepe nosprawnych do korzystania 
ze rodków maj cych zapewni  im samodzielno , integracj  spo eczn  i zawodo-
w  oraz udzia  w yciu spo eczno ci. W kontek cie osób niepe nosprawnych warto 
jeszcze zauwa y , i  przed rokiem 2006 osoby te korzysta y z ochrony na zasadach 
ogólnych. W roku 2006 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyj o Konwencj  o Pra-
wach Osób z Niepe nosprawno ci , okre laj c  zarówno obowi zki pa stw, jak  
i prawa jednostek, w ród których znajduje si  obowi zek, ci cy na pa stwach, 
zapewnienia osobom niepe nosprawnym, na zasadzie równo ci z innymi osobami, 
dost pu do rodowiska fizycznego, rodków transportu, informacji i komunikacji,  
w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a tak e do innych 
urz dze  i us ug, powszechnie dost pnych lub powszechnie zapewnianych, zarów-
no na obszarach miejskich, jak i wiejskich (art. 9), a tak e obowi zek podejmowa-
nia skutecznych i odpowiednich rodków, uwzgl dniaj c wsparcie wzajemnie 
udzielane sobie przez osoby niepe nosprawne oraz wsparcie udzielane przez inne 
osoby, w celu umo liwienia osobom niepe nosprawnym uzyskania i utrzymania 
mo liwie najwi kszej niezale no ci, pe nych zdolno ci fizycznych, intelektualnych, 
spo ecznych i zawodowych oraz pe nej integracji i udzia u we wszystkich aspektach 
ycia spo ecze stwa (art. 26). 

 Autorzy raportu RoboLaw zwracaj  uwag  na cztery obszary, które powinny 
by  przedmiotem szczególnego zainteresowania: niezale no  i autonomia, udzia  
w yciu spo ecznym, równo  i prywatno . 
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 Rozpoczynaj c rozwa ania od kwestii niezale no ci i autonomii, nale y za-
uwa y , e poj cia te, cho  cz sto traktowane jako synonimy, powinny by  rozró -
nione. Niezale no  to mo liwo  samodzielnego ycia, bez pomocy albo wp ywu 
innych osób. W przypadku osób wykorzystuj cych osobiste roboty niezale no  
przejawia  si  mo e na przyk ad mo liwo ci  samodzielnego dokonywania co-
dziennych czynno ci. W takim przypadku wykorzystanie robotów zwi kszy  mo e 
poczucie niezale no ci osób starszych czy niepe nosprawnych, uniezale niaj c je 
od pomocy innych osób. Autonomia definiowana jest za  jako zdolno  do podej-
mowania samodzielnych decyzji, wiadomego kierowania w asnym post powa-
niem. Przy tak sformu owanej definicji mo na zauwa y , jak istotne jest odró nie-
nie niezale no ci od autonomii. Wiele osób, które czy to z powodu wieku, czy te  
niepe nosprawno ci, nie mog  wykonywa  codziennych czynno ci, jest jednocze-
nie osobami zdolnymi do podejmowania decyzji. Ze wskazanym wy ej prawem do 

autonomii i niezale no ci zwi zane jest ci le prawo do ycia w spo ecze stwie, 
wyra one w artykule 19 KPON, zgodnie z którym pa stwa-strony Konwencji uzna-
j  równe prawo wszystkich osób niepe nosprawnych do ycia w spo ecze stwie, 
wraz z prawem dokonywania takich samych wyborów, na równi z innymi osobami. 
Prawo to wyra one jest równie  we wspomnianych ju  artyku ach 25 i 26 KPP. 
Twórcy RoboLaw zauwa aj , e wspó czesne technologie teleinformatyczne 
w znacznym stopniu zwi kszy y mo liwo  udzia u osób starszych i osób z niepe -
nosprawno ci  w spo ecze stwie, jednak wci  pozosta y obszary, w których 
znaczn  rol  odegra  mog  maszyny. W tym aspekcie najwi ksze wyzwania zwi -
zane mog  by  z dost pno ci  takich urz dze  i brakiem skoordynowanej polityki, 
umo liwiaj cej w a ciw  promocj  i rozwój technologii w systemie opieki spo ecz-
nej. Problem dost pno ci zwi zany jest ci le z trzecim obszarem zainteresowania, 
a mianowicie równo ci . Konieczne jest podejmowanie dzia a , zarówno na po-
ziomie pa stw, jak i przez Uni  Europejsk  i inne organizacje, skierowanych na 
promocj  technologii w sferze opieki nad osobami starszymi i niepe nosprawnymi, 
jako rodka zapewniaj cego mo liwo  realizacji uprawnie  wynikaj cych z do-
kumentów mi dzynarodowych i ustawodawstwa krajowego. Dzia ania te skierowa-
ne musz  by  mi dzy innymi na zapewnienie odpowiedniej dost pno ci specjali-
stycznych maszyn, uniemo liwiaj c zdobycie przewagi przez grupy najlepiej upo-
sa one, mog ce nabywa  zawansowane technologie bez pomocy pa stwa. 
 
 
2. Zagro enia dla prywatno ci 
 
 Rozwój nowych technologii, szczególnie zwi zanych z Internetem, uczyni   
z prawa do prywatno ci jeden z najwa niejszych tematów podnoszonych tak  
w dyskursie publicznym, jak i w nauce. Wydaje si , e równie  w zwi zku z oma-
wianym zagadnieniem kwestia prywatno ci i mo liwych zagro e  zwi zanych  
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z wykorzystaniem robotów-asystentów, jawi si  jako materia nadzwyczaj istotna. 
Cho  brak jest jednej definicji terminu robot, to wskaza  mo na, i  maszyny, które 
za przedmiot swojego dzia ania b d  mia y opiek  nad osobami starszymi albo 
niepe nosprawnymi, musi cechowa  mobilno  i zdolno  do odbierania, przetwa-
rzania i przechowywania sygna ów z otaczaj cego wiata (Denning 2009). Taka 
definicja ju  ze swej natury zak ada wyst pienie pyta  o mo liwe naruszenie prawa 
do prywatno ci. M.R. Calo zauwa a, e istniej  trzy sposoby, w jakie rozwój ma-
szyn mo e oddzia ywa  na prywatno . Pierwszym z nich jest fakt, i  maszyny (od 
kamer a  po drony) dostarczaj  nowych narz dzi, pozwalaj cych w znacznie wi k-
szym stopniu kontrolowa  populacj . Drugi zwi zany jest z faktem, i  niektóre  
z maszyn funkcjonuj  lub b d  w przysz o ci funkcjonowa  w obszarze uznawa-
nym do tej pory za miejsce szczególne, stanowi ce swoist  „oaz  prywatno ci”,  
a wi c w domu. Trzeci zwi zany jest z poczuciem bycia obserwowanym3, poniewa  
roboty, cz sto przypominaj ce ludzi i stworzone do interakcji z cz owiekiem, od-
dzia uj  na zachowanie ludzi w stopniu znacznie wi kszym ni  „zwyk e” rejestrato-
ry, takie jak na przyk ad kamery wideo (Calo 2012, s. 187). 
 W kontek cie omawianego w tej pracy problemu najistotniejszy wydaje si  
problem funkcjonowania robotów w rodowisku domowym. Jak przewiduj  auto-
rzy RoboLaw, pomimo i  prywatne informacje przechowywane b d  w pami ci 
robotów, to bez w tpienia urz dzenia te b d  wyposa one w czno  bezprzewo-
dow , umo liwiaj c  mi dzy innymi monitorowanie stanu urz dzenia, komunikacji 
z innymi urz dzeniami znajduj cymi si  w mieszkaniu. Urz dzenie mo e by  rów-
nie  wykorzystywane jako swoisty magazyn danych o zdrowiu osoby, który infor-
mowa  b dzie odpowiednie s u by w przypadku wyst pienia zagro enia zdrowia 
lub ycia. Konieczne wi c b dzie przygotowanie regulacji, które umo liwi  dost p 
do takich danych tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby, i tylko w takim zakre-
sie, jaki b dzie konieczny dla realizacji okre lonych celów (RoboLaw, s. 189). 
 Ze wzgl du na fakt, i  analizowane systemy mog yby zebra  dane dotycz ce 
ca ej aktywno ci cz owieka, obejmuj cej tak dane dotycz ce pobytu, jak i równie  
te zwi zane z przekonaniami religijnymi czy aktywno ci  seksualn , konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na proces ich zbierania, przechowywania, przetwa-
rzania i udost pniania. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 24 pa dziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie prze-
twarzania danych osobowych i swobodnego przep ywu tych danych w sposób jed-
                                                 

3  W styczniu 2015 roku firma Toshiba zaprezentowa a androida, okre lonego nazw  Chi-
hiraAico. Firma zapewnia, e posiada „ona” niespotykane dot d mo liwo ci na ladowania emo-
cji. Robot ten w planach przedsi biorstwa mo e w przysz o ci podejmowa  mi dzy innymi opie-
k  nad osobami starszymi. W literaturze wskazuje si , e kontakt z podobnymi do cz owieka 
maszynami w znacznym stopniu wp ywa na zachowanie, a tak e prowadzi  mo e do poczucia 
ci g ego bycia obserwowanym i ocenianym. I nawet je li nie b dzie to prowadzi  do rzeczywi-
stego przekazywania prywatnych danych, to powodowa  b dzie trwa  modyfikacj  zachowania 
„obserwowanej” osoby (Calo 2010). 
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noznaczny stwierdza (art. 6 pkt 1b), e pa stwa cz onkowskie zapewni  musz , by 
dane gromadzone do okre lonych, jednoznacznych i legalnych celów nie by y pod-
dawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem. Dotychczasowe 
regulacje koncentruj  si  przede wszystkim na podmiotach, których dane s  zbiera-
ne (Llácer-Matacás, s. 622), a wi c osobach fizycznych, których to samo  mo e 
zosta  ustalona w sposób bezpo redni lub po redni, administratorach danych, defi-
niowanych jako osoba fizyczna lub prawna, w adza publiczna, agencja lub inny 
organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami okre la cele i sposoby 
przetwarzania danych, a tak e podmiotach przetwarzaj cych dane w imieniu admi-
nistratora czy podmiotach odbieraj cych dane, a wi c podmiotach, którym dane s  
ujawniane (z wy czeniem w adz otrzymuj cych je w ramach konkretnego docho-
dzenia). 
 Konieczne wydaje si  rozszerzenie regulacji zarówno o projektantów, jak  
i twórców sprz tu i oprogramowania. Cz ci postulatów wysuwanych przez ró ne 
rodowiska czyni  zado  zmiany przygotowywane przez Uni  Europejsk . Zgod-

nie z projektowanymi zmianami pa stwa cz onkowskie stanowi  b d  przepisy 
przewiduj ce, e administrator musi wdra a  odpowiednie rodki i procedury tech-
niczne tak, by przetwarzanie odpowiada o wymogom prawnym oraz gwarantowa o 
ochron  praw osób, których dane dotycz . Kontroler wdra a  b dzie mechanizmy 
s u ce zapewnieniu, by domy lnie przetwarzane by y jedynie te dane osobowe, 
które s  niezb dne do realizacji celów przetwarzania. W przysz o ci mo liwe jest 
zast pienie omawianej dyrektywy rozporz dzeniem, zgodnie z którym to admini-
strator b dzie wdra a  mechanizmy s u ce zapewnieniu, by domy lnie przetwa-
rzane by y jedynie te dane osobowe, które s  niezb dne do realizacji ka dorazowe-
go szczególnego celu przetwarzania, oraz by w szczególno ci nie by y one zbierane 
lub zatrzymywane d u ej ni  przez okres niezb dny do realizacji tych celów. Me-
chanizmy te zapewnia  maj  w szczególno ci, by dane osobowe nie by y domy lnie 
udost pniane nieograniczonej liczbie osób. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Autorzy RoboLaw przedstawiaj  nast puj ce postulaty: 

– roboty powinny by  projektowane w sposób umo liwiaj cy u ytkowniko-
wi nie tylko poznanie, ale i weryfikacj  poziomu kontroli, któr  ma on nad 
maszyn ; 

– odpowiednie rodki bezpiecze stwa (firewall, has o) powinny by  wpro-
wadzane przez producentów, a u ytkownik powinien mie  mo liwo  ich 
rozbudowy; 

– ze wzgl du na fakt, i  robot mo e zbiera  i przechowywa  dane dotycz ce 
nie tylko jego u ytkownika, ale i osób trzecich (na przyk ad dzi ki kame-
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rom czy rejestratorom d wi ku), podejmowanie dzia a  maj cych zapew-
ni  bezpiecze stwo tych danych powinno nie by  uzale nione jedynie od 
woli u ytkownika, ale by  uznane za jego prawny obowi zek; 

– niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie danych osobowych (niezale -
nie czy by oby dzia aniem producenta, u ytkownika, czy innego podmiotu) 
powinno podlega  sankcjom. 

 Warto zaznaczy , e wskazane wy ej postulaty dotycz  sposobów, w jakie 
rozwój techniki, w tym robotów-asystentów, wp ywa na prawa podstawowe,  
w szczególno ci na prywatno . Problemy zwi zane z tym obszarem, cho  trudne 
do rozwi zania, s  wzgl dnie dobrze rozpoznane. Mo liwe jest równie  zastosowa-
nie sprawdzonych ju  narz dzi, umo liwiaj cych ich rozwi zywanie. Jednak e 
obszar aktywno ci ludzkiej, w którym robot mo e wyst powa  jako aktor w rela-
cjach spo ecznych, z jednej strony wp ywaj cy sam  swoj  obecno ci  na otocze-
nie, a z drugiej b d cy obiektem wp ywu, dostosowywania przez u ytkownika (co 
czyni z niego zbiór informacji o preferencjach i nawykach w a ciciela), jest znacz-
nie trudniejszy tak w rozpoznaniu, jak i uregulowaniu. 
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THE USE OF ROBOTS IN LOOKING AFTER THE ELDER PEOPLE  
AND PERSONS WITH DISABILITY  

IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL RIGHTS 
 
 

Summary 
 
 The article presents the analysis of influence of using robots in looking after the 
elder people and persons with disability on the realization of fundamental rights. The 
main threats in relations to the privacy, as well as postulated alterations in law were 
indicated in the text. 
Keywords: robots, fundamental rights, human rights, privacy, the elder people, persons 
with disability. 
 

Translated by Marcin Merkwa 
 




