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Prof. Antonio Aloisi 

IE University-Madrid, Spain 

I Keynote Speech; “Boss ex machina”:
transformation of managerial prerogatives in workplaces driven by machines, AI and 
algorithms 
 

The paper aims at disentangling the main trajectories of the digital transformation of work 

from a cross-disciplinary perspective. It grapples with the conventional wisdom on the 

“end of work” and discusses the impact of new technologies on the quality of jobs. Its 

overarching goal is to understand whether automation, understood as the introduction of 

machines and algorithmic or AI

executive prerogatives. At the same time, it discusses the potential of technology when it 

comes to opening an emancipating new environment.

This paper adopts an analytical

sections. After some introductory remarks, the second section disproves the rhetoric of 

a “world without work”, explaining that a more accurate portrayal of the ongoing shift would 

show complementarity rather than substitution effects and, more worryingly, an enormous 

potential of quality erosion in several middle

After offering an overview of the technical and economic functions of employers, the third 

section examines the transformation of such prerogatives, spurred by the

called automated decision-making systems, which render authority more intense, distributed 

and deceitful. The organisation, surveillance, and human resources management studies 

inform the multidisciplinary examination of the “genetic v

the related reduction of workers’ agency, which may negatively affect productivity, 

competitiveness, and propensity to innovate. By openly opposing the widespread 

deterministic approach, the final section engages with the i

a professional ecosystem where self

talents and achieve lasting organisational success.

Key words: digital surveillance

algorithmic management, collective bargaining
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“Boss ex machina”: Mapping and understanding the technological 
managerial prerogatives in workplaces driven by machines, AI and 

The paper aims at disentangling the main trajectories of the digital transformation of work 

disciplinary perspective. It grapples with the conventional wisdom on the 

“end of work” and discusses the impact of new technologies on the quality of jobs. Its 

overarching goal is to understand whether automation, understood as the introduction of 

machines and algorithmic or AI-driven tools in workplaces, leads to an au

executive prerogatives. At the same time, it discusses the potential of technology when it 

comes to opening an emancipating new environment. 

This paper adopts an analytical-descriptive approach and is structured into three main 

r some introductory remarks, the second section disproves the rhetoric of 

“world without work”, explaining that a more accurate portrayal of the ongoing shift would 

show complementarity rather than substitution effects and, more worryingly, an enormous 

otential of quality erosion in several middle-income and middle-skill professional contexts. 

After offering an overview of the technical and economic functions of employers, the third 

section examines the transformation of such prerogatives, spurred by the wide adoption of so

making systems, which render authority more intense, distributed 

and deceitful. The organisation, surveillance, and human resources management studies 

inform the multidisciplinary examination of the “genetic variation” of employer powers and 

the related reduction of workers’ agency, which may negatively affect productivity, 

competitiveness, and propensity to innovate. By openly opposing the widespread 

deterministic approach, the final section engages with the importance of enabling 

professional ecosystem where self-determination is promoted to empower workers, attract 

talents and achieve lasting organisational success. 

digital surveillance, electronic performance monitoring, managerial prerogatives

collective bargaining 

 

Mapping and understanding the technological 
managerial prerogatives in workplaces driven by machines, AI and 

The paper aims at disentangling the main trajectories of the digital transformation of work 

disciplinary perspective. It grapples with the conventional wisdom on the alleged 

“end of work” and discusses the impact of new technologies on the quality of jobs. Its 

overarching goal is to understand whether automation, understood as the introduction of 

driven tools in workplaces, leads to an augmentation of 

executive prerogatives. At the same time, it discusses the potential of technology when it 

descriptive approach and is structured into three main 

r some introductory remarks, the second section disproves the rhetoric of 

“world without work”, explaining that a more accurate portrayal of the ongoing shift would 

show complementarity rather than substitution effects and, more worryingly, an enormous 

skill professional contexts. 

After offering an overview of the technical and economic functions of employers, the third 

wide adoption of so-

making systems, which render authority more intense, distributed 

and deceitful. The organisation, surveillance, and human resources management studies 

ariation” of employer powers and 

the related reduction of workers’ agency, which may negatively affect productivity, 

competitiveness, and propensity to innovate. By openly opposing the widespread 

mportance of enabling 

determination is promoted to empower workers, attract 

managerial prerogatives, 



 

 

Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk

University of Lodz 

Pracownik i pracodawca w świetle pierwotnego paradygmatu prawa pracy [Employee and 
employer in the light of the primary paradigm of labour law]
 

1. Paradygmat prawa pracy – rozumienie pojęcia. 

2. Podporządkowanie pracownika jako paradygmat prawa pracy. Organizacyjny zakres 

stosowania kategorii – odniesienie do umowy o pracę. Przydatność dla dookreślenia zakresu 

podmiotowego ochrony zatrudnionych. Prakty

podporządkowania w prawie pracy.

3. Powrót do pierwotnego paradygmatu prawa pracy: ochrona osób zatrudnionych. Geneza 

kategorii: ekonomiczne i społeczne podstawy tworzenia regulacji prawa pracy. Współczesne 

rozumienie pojęcia: zapewnienie środków utrzymania dla wykonawców pracy (aspekt 

socjalny) czy potrzeba ochrony przed wyzyskiem (aspekt ekonomiczny). Inne aspekty 

znaczeniowe: bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia. 

4. Pracownik – kryterium wyróżnienia i definiowani

rozumieniu (aspekt socjalny) czy praca zarobkowa (aspekt ekonomiczny). Użyteczność 

kategorii pracownika „podporządkowanego” 

pracowników (samozatrudniony, umowa cywilnoprawna, stażysta

5. Pracodawca – czy konieczna zmiana rozumienia pojęcia. Pracodawca jako partner dla 

pracownika oraz dla innych zatrudnionych. Przypadek umowy o pracę nakładczą.

6. Wyzwanie dla współczesnego prawa pracy 

paradygmatu prawa pracy. Przypadek prawa ubezpieczeń społecznych. Przypadek 

zbiorowego prawa pracy.  

Słowa klucze: pracownik, pracodawca, podporządkowanie, paradygmat prawa pracy, 

ochrona pracy 

___________________________________________________________________________

1. The labour law paradigm - understanding the concept.

2. The subordination as a paradigm of labour law. Organizational scope of application of this 

category - relation to the contract of employment. The usefulness for defining the personal 
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Pracownik i pracodawca w świetle pierwotnego paradygmatu prawa pracy [Employee and 
the light of the primary paradigm of labour law] 

rozumienie pojęcia.  

2. Podporządkowanie pracownika jako paradygmat prawa pracy. Organizacyjny zakres 

odniesienie do umowy o pracę. Przydatność dla dookreślenia zakresu 

podmiotowego ochrony zatrudnionych. Praktyczne walory posługiwania się kategorią 

podporządkowania w prawie pracy. 

3. Powrót do pierwotnego paradygmatu prawa pracy: ochrona osób zatrudnionych. Geneza 

kategorii: ekonomiczne i społeczne podstawy tworzenia regulacji prawa pracy. Współczesne 

pojęcia: zapewnienie środków utrzymania dla wykonawców pracy (aspekt 

socjalny) czy potrzeba ochrony przed wyzyskiem (aspekt ekonomiczny). Inne aspekty 

znaczeniowe: bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia.  

kryterium wyróżnienia i definiowania: potrzeba ochrony w szerokim 

rozumieniu (aspekt socjalny) czy praca zarobkowa (aspekt ekonomiczny). Użyteczność 

kategorii pracownika „podporządkowanego” – zróżnicowanie ochrony pracowników i nie

pracowników (samozatrudniony, umowa cywilnoprawna, stażysta, wolontariusz, itd.).

czy konieczna zmiana rozumienia pojęcia. Pracodawca jako partner dla 

pracownika oraz dla innych zatrudnionych. Przypadek umowy o pracę nakładczą.

6. Wyzwanie dla współczesnego prawa pracy – konieczność powrotu do pier

paradygmatu prawa pracy. Przypadek prawa ubezpieczeń społecznych. Przypadek 

pracownik, pracodawca, podporządkowanie, paradygmat prawa pracy, 

___________________________________________________________________________

understanding the concept. 

2. The subordination as a paradigm of labour law. Organizational scope of application of this 

contract of employment. The usefulness for defining the personal 

Pracownik i pracodawca w świetle pierwotnego paradygmatu prawa pracy [Employee and 

2. Podporządkowanie pracownika jako paradygmat prawa pracy. Organizacyjny zakres 

odniesienie do umowy o pracę. Przydatność dla dookreślenia zakresu 

czne walory posługiwania się kategorią 

3. Powrót do pierwotnego paradygmatu prawa pracy: ochrona osób zatrudnionych. Geneza 

kategorii: ekonomiczne i społeczne podstawy tworzenia regulacji prawa pracy. Współczesne 

pojęcia: zapewnienie środków utrzymania dla wykonawców pracy (aspekt 

socjalny) czy potrzeba ochrony przed wyzyskiem (aspekt ekonomiczny). Inne aspekty 

a: potrzeba ochrony w szerokim 

rozumieniu (aspekt socjalny) czy praca zarobkowa (aspekt ekonomiczny). Użyteczność 

zróżnicowanie ochrony pracowników i nie-

, wolontariusz, itd.). 

czy konieczna zmiana rozumienia pojęcia. Pracodawca jako partner dla 

pracownika oraz dla innych zatrudnionych. Przypadek umowy o pracę nakładczą. 

konieczność powrotu do pierwotnego 

paradygmatu prawa pracy. Przypadek prawa ubezpieczeń społecznych. Przypadek 

pracownik, pracodawca, podporządkowanie, paradygmat prawa pracy, 

___________________________________________________________________________ 

2. The subordination as a paradigm of labour law. Organizational scope of application of this 

contract of employment. The usefulness for defining the personal 



 

 

scope of employment protection. The practical benefits of using the subordination category in 

the labour law. 

3. The return to the original labour law paradigm: protection of wage earners. Th

the category: economic and social bases for the creation of labour law regulations. 

Contemporary understanding of the concept: ensuring income for work contractors (social 

aspect) or the need for protection against exploitation (economic aspect

work safety and health protection.

4. The employee - criterion for distinction and definition: economic aspect (income 

generation) or social aspect (protection of social position). Usefulness of the category 

"employee subordination" - p

employed, civil contract, intern, volunteer, etc.).

5. The employer - is it necessary to change the understanding of the term. The category of 

employer - as a partner for employees and non

industry. 

6. A challenge for contemporary labour law 

labour law. The case of social security law. The case of collective labour law.

Key words: employee, employer, subordi
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scope of employment protection. The practical benefits of using the subordination category in 

3. The return to the original labour law paradigm: protection of wage earners. Th

the category: economic and social bases for the creation of labour law regulations. 

Contemporary understanding of the concept: ensuring income for work contractors (social 

aspect) or the need for protection against exploitation (economic aspect

work safety and health protection. 

criterion for distinction and definition: economic aspect (income 

generation) or social aspect (protection of social position). Usefulness of the category 

protection of employees and non-employees may differ (self

employed, civil contract, intern, volunteer, etc.). 

is it necessary to change the understanding of the term. The category of 

as a partner for employees and non-employees. The case of the work in a cottage 

6. A challenge for contemporary labour law - the need to return to the original paradigm of 

labour law. The case of social security law. The case of collective labour law.

employee, employer, subordination, labor law paradigm, labor protection

 

scope of employment protection. The practical benefits of using the subordination category in 

3. The return to the original labour law paradigm: protection of wage earners. The origin of 

the category: economic and social bases for the creation of labour law regulations. 

Contemporary understanding of the concept: ensuring income for work contractors (social 

aspect) or the need for protection against exploitation (economic aspect). Other meanings:  

criterion for distinction and definition: economic aspect (income 

generation) or social aspect (protection of social position). Usefulness of the category 

employees may differ (self-

is it necessary to change the understanding of the term. The category of 

. The case of the work in a cottage 

the need to return to the original paradigm of 

labour law. The case of social security law. The case of collective labour law. 

nation, labor law paradigm, labor protection 



 

 

Prof. dr hab. Jerzy Wratny 

Polish Academy of Sciences 

Praca, pracodawca, pracownik, prawo pracy w świetle Encykliki Laborem Exercens 
employer,employee and labour law in Encyclical Laborem Exercens]
 

W tym roku mija 40 lat od ogłoszenia przez św. Jana Pawła II encykliki 

poświęconej etyce, filozofii i teologii pracy. Encyklika jest dokumentem wielowarstwowym. 

Osią referatu jest odróżnienie treści uniwersalnych tego dokumentu odnoszących się do 

pojęcia pracy w znaczeniu religijno

doktryn i systemów wykonywania pracy uwarunkowanych historycznie. W pierwszym 

zakresie kluczowym pojęciem jest  obowiązek pracy (powołanie do pracy) w znaczeniu 

moralnym. Jeśli chodzi o diagnozę i ocenę współczesnych doktryn i systemów pracy,

zwrócono m.in. uwagę na rozróżnienie pojęć pracodawcy bezpośredniego i pośredniego ze 

wskazaniem wpływu tego drugiego na stosunki pracy. Odnośnie do pracowników 

„najemnych” nauczanie Papieża utrzymane jest w duchu praw człowieka 

z wyeksponowaniem prawa do

między pracą a kapitałem, chociaż bez podważania podstaw gospodarki rynkowej. 

W zakończeniu przedstawiono kilka uwag dotyczących relacji między aksjologią prawa 

obowiązującego w R.P. a katolicką nauk

państwa. W konstytucji R.P.  

należących do puli wartości kluczowych dla katolickiej nauki społecznej, w tym także dla 

encykliki Laborem Exercens 

kapitałem) nie mają charakteru konfesyjnego, ale skierowane są do wszystkich osób 

o wrażliwości etycznej mających wpływ na politykę pracy w naszym kraju. 
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Praca, pracodawca, pracownik, prawo pracy w świetle Encykliki Laborem Exercens 
employer,employee and labour law in Encyclical Laborem Exercens] 

ym roku mija 40 lat od ogłoszenia przez św. Jana Pawła II encykliki 

poświęconej etyce, filozofii i teologii pracy. Encyklika jest dokumentem wielowarstwowym. 

Osią referatu jest odróżnienie treści uniwersalnych tego dokumentu odnoszących się do 

pojęcia pracy w znaczeniu religijno-filozoficznym oraz treści odnoszących się d

doktryn i systemów wykonywania pracy uwarunkowanych historycznie. W pierwszym 

zakresie kluczowym pojęciem jest  obowiązek pracy (powołanie do pracy) w znaczeniu 

moralnym. Jeśli chodzi o diagnozę i ocenę współczesnych doktryn i systemów pracy,

zwrócono m.in. uwagę na rozróżnienie pojęć pracodawcy bezpośredniego i pośredniego ze 

wskazaniem wpływu tego drugiego na stosunki pracy. Odnośnie do pracowników 

„najemnych” nauczanie Papieża utrzymane jest w duchu praw człowieka 

wyeksponowaniem prawa do uczestnictwa mającego służyć  przezwyciężaniu antynomii 

między pracą a kapitałem, chociaż bez podważania podstaw gospodarki rynkowej. 

zakończeniu przedstawiono kilka uwag dotyczących relacji między aksjologią prawa 

obowiązującego w R.P. a katolicką nauką społeczną w dziedzinie roli pracy w ustroju 

państwa. W konstytucji R.P.  – jak zauważył autor referatu -  uwzględniono większość pojęć 

należących do puli wartości kluczowych dla katolickiej nauki społecznej, w tym także dla 

 . Podkreślono, że wartości te (np. zasada prymatu pracy przed 

kapitałem) nie mają charakteru konfesyjnego, ale skierowane są do wszystkich osób 

wrażliwości etycznej mających wpływ na politykę pracy w naszym kraju. 

Praca, pracodawca, pracownik, prawo pracy w świetle Encykliki Laborem Exercens [Work, 

ym roku mija 40 lat od ogłoszenia przez św. Jana Pawła II encykliki Laborem Exercens 

poświęconej etyce, filozofii i teologii pracy. Encyklika jest dokumentem wielowarstwowym. 

Osią referatu jest odróżnienie treści uniwersalnych tego dokumentu odnoszących się do 

filozoficznym oraz treści odnoszących się do określonych 

doktryn i systemów wykonywania pracy uwarunkowanych historycznie. W pierwszym 

zakresie kluczowym pojęciem jest  obowiązek pracy (powołanie do pracy) w znaczeniu 

moralnym. Jeśli chodzi o diagnozę i ocenę współczesnych doktryn i systemów pracy, 

zwrócono m.in. uwagę na rozróżnienie pojęć pracodawcy bezpośredniego i pośredniego ze 

wskazaniem wpływu tego drugiego na stosunki pracy. Odnośnie do pracowników 

„najemnych” nauczanie Papieża utrzymane jest w duchu praw człowieka 

uczestnictwa mającego służyć  przezwyciężaniu antynomii 

między pracą a kapitałem, chociaż bez podważania podstaw gospodarki rynkowej. 

zakończeniu przedstawiono kilka uwag dotyczących relacji między aksjologią prawa 

ą społeczną w dziedzinie roli pracy w ustroju 

uwzględniono większość pojęć 

należących do puli wartości kluczowych dla katolickiej nauki społecznej, w tym także dla 

odkreślono, że wartości te (np. zasada prymatu pracy przed 

kapitałem) nie mają charakteru konfesyjnego, ale skierowane są do wszystkich osób 

wrażliwości etycznej mających wpływ na politykę pracy w naszym kraju.   



 

 

Prof. WszH dr hab. Bolesław Ćwiertniak

Humanitas University in Sosnowiec

Strony ale czego? [The parties of What?]
 

1. Tytuł Konferencji, jak i jej cele, którymi między innymi mają być dyskusja 

i zredefiniowanie podstawowych pojęć prawa pracy (w szczególności indywidualnego prawa 

pracy), jakimi są pojęcia „pracownik” i „pracodawca” zdają się nad wyraz uzasadnione. 

Wiele przesłanek, w tym stan prawodawstwa

europejskiego, szczególnie zaś krajowego), jak i stan związanego z nim orzecznictwa oraz 

doktryny prawa pracy uzasadnia kontynuację dyskusji i próbę redefiniowania wspomnianych 

pojęć, toczącej się przecież od lat.

2. Nie wchodząc w szczegółowe wyliczanie, nie mówią już o próbie prezentacji i analizy 

sposobów ujęć wyżej wymienionych pojęć, przykładowo wskazać można,

mówi się definiując pojęcie pracownika o m.in. konwencyjnym, autonomicznym, 

konstytucyjnym, kodeksowym czy wynikającym z treści różnych 

zz) definicjach „pracownika”. Podobnie jest zresztą z ujęciami pojęcia „pracod

czym nakładają się tu kwestie tzw. koncepcji pracodawcy (w

własnościowe i zarządcze). Stan ten, obok innych czynników, generuje negatywne oceny 

ustawodawstwa, szczególnie zaś dorobku doktryny naszego prawa pracy. Z

wiążą się zarówno próby prezentacji odmiennych stanowisk uzasadnianych merytorycznie 

(przykładowo koncepcja prof. A. Sobczyka wskazująca na potrzebę restytuowania pojęcia 

„zakładu pracy” jako podmiotu zatrudniającego), ale również stanowiska 

negacjonistyczne, zdające się potępiać cały wiekowy dorobek doktryny polskiego prawa 

pracy, szczególnie tej nam współczesnej (por. np. prof. A. Musiała).

3. Dodatkowo wskazać można na problemy, jakie z pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

wiążą się w określonych koncepcjach ujmowania pojęć „praca” i „zatrudnienie” (oraz ich 

określonych konsekwencji legislacyjnych, doktrynalnych czy orzeczniczych 

koncepcje i pojęcia „prawa zatrudnienia”). O tych ostatnich miałem już okazję pisać, nie będę 

zatem kontynuował tego wątku.

4. Zauważyć można, iż w ramach dyskusji nad pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

większość wiodących spory dyskutantów zdaje się konce

bez uwzględniania szerszego a podstawowego dla zagadnienia definiowania podmiotów 
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Prof. WszH dr hab. Bolesław Ćwiertniak 

manitas University in Sosnowiec 

Strony ale czego? [The parties of What?] 

Tytuł Konferencji, jak i jej cele, którymi między innymi mają być dyskusja 

zredefiniowanie podstawowych pojęć prawa pracy (w szczególności indywidualnego prawa 

pojęcia „pracownik” i „pracodawca” zdają się nad wyraz uzasadnione. 

tym stan prawodawstwa (zarówno międzynarodowego, w tym 

europejskiego, szczególnie zaś krajowego), jak i stan związanego z nim orzecznictwa oraz 

asadnia kontynuację dyskusji i próbę redefiniowania wspomnianych 

pojęć, toczącej się przecież od lat.  

Nie wchodząc w szczegółowe wyliczanie, nie mówią już o próbie prezentacji i analizy 

sposobów ujęć wyżej wymienionych pojęć, przykładowo wskazać można,

mówi się definiując pojęcie pracownika o m.in. konwencyjnym, autonomicznym, 

konstytucyjnym, kodeksowym czy wynikającym z treści różnych lex specialis

zz) definicjach „pracownika”. Podobnie jest zresztą z ujęciami pojęcia „pracod

czym nakładają się tu kwestie tzw. koncepcji pracodawcy (w szczególności tzw. 

własnościowe i zarządcze). Stan ten, obok innych czynników, generuje negatywne oceny 

ustawodawstwa, szczególnie zaś dorobku doktryny naszego prawa pracy. Z

wiążą się zarówno próby prezentacji odmiennych stanowisk uzasadnianych merytorycznie 

(przykładowo koncepcja prof. A. Sobczyka wskazująca na potrzebę restytuowania pojęcia 

„zakładu pracy” jako podmiotu zatrudniającego), ale również stanowiska 

negacjonistyczne, zdające się potępiać cały wiekowy dorobek doktryny polskiego prawa 

pracy, szczególnie tej nam współczesnej (por. np. prof. A. Musiała).  

Dodatkowo wskazać można na problemy, jakie z pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

wiążą się w określonych koncepcjach ujmowania pojęć „praca” i „zatrudnienie” (oraz ich 

określonych konsekwencji legislacyjnych, doktrynalnych czy orzeczniczych 

cepcje i pojęcia „prawa zatrudnienia”). O tych ostatnich miałem już okazję pisać, nie będę 

zatem kontynuował tego wątku.  

Zauważyć można, iż w ramach dyskusji nad pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

większość wiodących spory dyskutantów zdaje się koncentrować li tylko na tych pojęciach, 

bez uwzględniania szerszego a podstawowego dla zagadnienia definiowania podmiotów 

Tytuł Konferencji, jak i jej cele, którymi między innymi mają być dyskusja 

zredefiniowanie podstawowych pojęć prawa pracy (w szczególności indywidualnego prawa 

pojęcia „pracownik” i „pracodawca” zdają się nad wyraz uzasadnione. 

(zarówno międzynarodowego, w tym 

europejskiego, szczególnie zaś krajowego), jak i stan związanego z nim orzecznictwa oraz 

asadnia kontynuację dyskusji i próbę redefiniowania wspomnianych 

Nie wchodząc w szczegółowe wyliczanie, nie mówią już o próbie prezentacji i analizy 

sposobów ujęć wyżej wymienionych pojęć, przykładowo wskazać można, iż powszechnie 

mówi się definiując pojęcie pracownika o m.in. konwencyjnym, autonomicznym, 

lex specialis (np. Ustawy 

zz) definicjach „pracownika”. Podobnie jest zresztą z ujęciami pojęcia „pracodawcy”, przy 

szczególności tzw. 

własnościowe i zarządcze). Stan ten, obok innych czynników, generuje negatywne oceny 

ustawodawstwa, szczególnie zaś dorobku doktryny naszego prawa pracy. Z oceną tej ostatniej 

wiążą się zarówno próby prezentacji odmiennych stanowisk uzasadnianych merytorycznie 

(przykładowo koncepcja prof. A. Sobczyka wskazująca na potrzebę restytuowania pojęcia 

„zakładu pracy” jako podmiotu zatrudniającego), ale również stanowiska quasi 

negacjonistyczne, zdające się potępiać cały wiekowy dorobek doktryny polskiego prawa 

Dodatkowo wskazać można na problemy, jakie z pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

wiążą się w określonych koncepcjach ujmowania pojęć „praca” i „zatrudnienie” (oraz ich 

określonych konsekwencji legislacyjnych, doktrynalnych czy orzeczniczych – vide np. 

cepcje i pojęcia „prawa zatrudnienia”). O tych ostatnich miałem już okazję pisać, nie będę 

Zauważyć można, iż w ramach dyskusji nad pojęciami „pracownik” i „pracodawca” 

ntrować li tylko na tych pojęciach, 

bez uwzględniania szerszego a podstawowego dla zagadnienia definiowania podmiotów 



 

 

stosunku pracy ujęcia samego stosunku pracy jako stosunku prawnego

powiedzieć można, że część przedstawicieli naszej doktryny, a

podmiotów stosunku pracy od pozostałych 

określonej jego koncepcji, zachowuje się jak opisani w wierszu Juliana Tuwima (wersje 

tytułu: „Mieszkańcy” lub „Straszni mieszczanie”) lud

oddzielnie”. 

5. Nie czas i nie miejsce, by przeprowadzać tu szczegółową analizę czy choćby wyliczenie 

występujących koncepcji stosunku pracy, jego struktury, charakteru prawnego, etc. 

W największym skrócie odwołać się można do 

„prywatnoprawnych”) czy „administratywistycznych” („publicznoprawnych” 

szczególnie A. Sobczyk), „mieszanych”, koncepcji traktujących stosunek pracy jako 

określony stosunek „wyłączny”, elementarny, bazowy (oplecio

pomocniczymi), jako pojęcie agregatywne użyte dla określenia zespołu kilku funkcjonalnie 

powiązanych stosunków prawnych (niekiedy łączących większą ilość różnych podmiotów), 

wiązkę stosunków itp. (o czym pisał na przełomie lat 70. i 80. T. Zi

6. W teorii prawa (której ustalenia transponowane są do tzw. szczegółowych dogmatyk 

prawnych – w tym prawa pracy) spotkać można różne ujęcia elementów struktury stosunku 

prawnego. Od prostych, by nie powiedzieć „prymitywnych”, wyodrębniających po

i treść, poprzez najszerzej rozpowszechnione, mówiące o podmiotach, przedmiocie (rzeczy 

i zachowania itp.) i treści stosunku prawnego (prawa i obowiązki stron), do bardzo złożonych. 

Nota bene w różnych koncepcjach zarówno pojęcia „przedmiotu”, jak i 

prawnego bywają nieraz bardzo drobiazgowo dyferencjonowane (por. choćby koncepcję 

A. Kleina dotyczące struktury, przedmiotu stosunku prawnego prawa rzeczowego czy prawa 

zobowiązań). Zauważyć można zresztą tendencję „przechodzenia” w liter

do koncepcji i pojęcia „sytuacji prawnej” (wyznaczanej bezpośrednio czy pośrednio przez 

normy prawa obowiązującego) rugującej niejako tradycyjne pojęcie stosunku prawnego.

7. Pozostając jednak w kręgu aparatury pojęciowej odwołującej si

rozumianego pojęcia stosunku prawnego

(np. przedmiot, treść) w określony sposób, na tle założonej koncepcji stosunku prawnego, 

determinują stronę podmiotową. Tak jest i w przypadku stos

autorów uważa, że elementem przedmiotu czy treści tego stosunku są obowiązki w sferze 

BHP, w szczególności ochrona życia i zdrowia pracownika w procesie pracy (por. np. 
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samego stosunku pracy jako stosunku prawnego

powiedzieć można, że część przedstawicieli naszej doktryny, abstrahująca przy definiowaniu 

podmiotów stosunku pracy od pozostałych elementów konstrukcji tego stosunku, opartej na 

określonej jego koncepcji, zachowuje się jak opisani w wierszu Juliana Tuwima (wersje 

tytułu: „Mieszkańcy” lub „Straszni mieszczanie”) ludzie, którzy 

Nie czas i nie miejsce, by przeprowadzać tu szczegółową analizę czy choćby wyliczenie 

występujących koncepcji stosunku pracy, jego struktury, charakteru prawnego, etc. 

największym skrócie odwołać się można do koncepcji „cywilistycznych” (czy 

„prywatnoprawnych”) czy „administratywistycznych” („publicznoprawnych” 

szczególnie A. Sobczyk), „mieszanych”, koncepcji traktujących stosunek pracy jako 

określony stosunek „wyłączny”, elementarny, bazowy (oplecio

pomocniczymi), jako pojęcie agregatywne użyte dla określenia zespołu kilku funkcjonalnie 

powiązanych stosunków prawnych (niekiedy łączących większą ilość różnych podmiotów), 

wiązkę stosunków itp. (o czym pisał na przełomie lat 70. i 80. T. Zieliński).

W teorii prawa (której ustalenia transponowane są do tzw. szczegółowych dogmatyk 

w tym prawa pracy) spotkać można różne ujęcia elementów struktury stosunku 

prawnego. Od prostych, by nie powiedzieć „prymitywnych”, wyodrębniających po

treść, poprzez najszerzej rozpowszechnione, mówiące o podmiotach, przedmiocie (rzeczy 

zachowania itp.) i treści stosunku prawnego (prawa i obowiązki stron), do bardzo złożonych. 

Nota bene w różnych koncepcjach zarówno pojęcia „przedmiotu”, jak i 

prawnego bywają nieraz bardzo drobiazgowo dyferencjonowane (por. choćby koncepcję 

Kleina dotyczące struktury, przedmiotu stosunku prawnego prawa rzeczowego czy prawa 

zobowiązań). Zauważyć można zresztą tendencję „przechodzenia” w liter

do koncepcji i pojęcia „sytuacji prawnej” (wyznaczanej bezpośrednio czy pośrednio przez 

normy prawa obowiązującego) rugującej niejako tradycyjne pojęcie stosunku prawnego.

Pozostając jednak w kręgu aparatury pojęciowej odwołującej się do tak czy inaczej 

stosunku prawnego podkreślić należy, iż niepodmiotowe jego elementy 

(np. przedmiot, treść) w określony sposób, na tle założonej koncepcji stosunku prawnego, 

determinują stronę podmiotową. Tak jest i w przypadku stosunku pracy. Przykładowo część 

autorów uważa, że elementem przedmiotu czy treści tego stosunku są obowiązki w sferze 

BHP, w szczególności ochrona życia i zdrowia pracownika w procesie pracy (por. np. 

samego stosunku pracy jako stosunku prawnego. Obrazowo 

bstrahująca przy definiowaniu 

tego stosunku, opartej na 

określonej jego koncepcji, zachowuje się jak opisani w wierszu Juliana Tuwima (wersje 

zie, którzy „widzą wszystko 

Nie czas i nie miejsce, by przeprowadzać tu szczegółową analizę czy choćby wyliczenie 

występujących koncepcji stosunku pracy, jego struktury, charakteru prawnego, etc. 

koncepcji „cywilistycznych” (czy 

„prywatnoprawnych”) czy „administratywistycznych” („publicznoprawnych” – ostatnio 

szczególnie A. Sobczyk), „mieszanych”, koncepcji traktujących stosunek pracy jako 

określony stosunek „wyłączny”, elementarny, bazowy (opleciony stosunkami 

pomocniczymi), jako pojęcie agregatywne użyte dla określenia zespołu kilku funkcjonalnie 

powiązanych stosunków prawnych (niekiedy łączących większą ilość różnych podmiotów), 

eliński). 

W teorii prawa (której ustalenia transponowane są do tzw. szczegółowych dogmatyk 

w tym prawa pracy) spotkać można różne ujęcia elementów struktury stosunku 

prawnego. Od prostych, by nie powiedzieć „prymitywnych”, wyodrębniających podmiot 

treść, poprzez najszerzej rozpowszechnione, mówiące o podmiotach, przedmiocie (rzeczy 

zachowania itp.) i treści stosunku prawnego (prawa i obowiązki stron), do bardzo złożonych. 

Nota bene w różnych koncepcjach zarówno pojęcia „przedmiotu”, jak i „treści” stosunku 

prawnego bywają nieraz bardzo drobiazgowo dyferencjonowane (por. choćby koncepcję 

Kleina dotyczące struktury, przedmiotu stosunku prawnego prawa rzeczowego czy prawa 

zobowiązań). Zauważyć można zresztą tendencję „przechodzenia” w literaturze teoretycznej 

do koncepcji i pojęcia „sytuacji prawnej” (wyznaczanej bezpośrednio czy pośrednio przez 

normy prawa obowiązującego) rugującej niejako tradycyjne pojęcie stosunku prawnego. 

ę do tak czy inaczej 

podkreślić należy, iż niepodmiotowe jego elementy 

(np. przedmiot, treść) w określony sposób, na tle założonej koncepcji stosunku prawnego, 

unku pracy. Przykładowo część 

autorów uważa, że elementem przedmiotu czy treści tego stosunku są obowiązki w sferze 

BHP, w szczególności ochrona życia i zdrowia pracownika w procesie pracy (por. np. 



 

 

T. Wyka, A. Sobczyk i inni, odmiennie np. J. Jończyk). Je

automatycznie” podmioty stosunku pracy (np. wewnętrzne podmioty „u pracodawcy” 

działające w tej sferze, podmioty zewnętrzne m. in. w zakresie nadzoru i kontroli nad 

warunkami pracy). Jeśli uznamy, że ochrona trwałości 

(por. np. A. Dral, J. Szynal i inni), to w konsekwencji będziemy mieli „w ramach stosunku 

pracy” określone podmioty (zarówno „wewnętrzne”, jak i „zewnętrzne” 

określone organy różnych związków zawodowych)

mnożyć. 

8. Celem powyższych skrótowych uwag nie jest bynajmniej sugerowanie odejścia 

w doktrynie prawa pracy od konstrukcji prawnego stosunku pracy oraz związanych z nim 

pojęć „pracownik” i „pracodawca”, np. na rzecz k

zapomnianej, a przecież uwzględniającej szersze spektrum elementów konstrukcyjnych 

koncepcji pozycji prawnej stron w stosunku pracy 

zamiar zwrócenia uwagi na 

„redefiniowaniu” pojęć „pracownik” i „pracodawca” do określonej 

pracy (zakładającej m.in. tzw. „charakter prawny”) oraz 

struktury stosunku prawnego

determinują stronę podmiotową tegoż stosunku.
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Wyka, A. Sobczyk i inni, odmiennie np. J. Jończyk). Jeśli tak, to multiplikują się „niejako 

automatycznie” podmioty stosunku pracy (np. wewnętrzne podmioty „u pracodawcy” 

działające w tej sferze, podmioty zewnętrzne m. in. w zakresie nadzoru i kontroli nad 

warunkami pracy). Jeśli uznamy, że ochrona trwałości stosunku pracy jest jego elementem 

(por. np. A. Dral, J. Szynal i inni), to w konsekwencji będziemy mieli „w ramach stosunku 

pracy” określone podmioty (zarówno „wewnętrzne”, jak i „zewnętrzne” 

określone organy różnych związków zawodowych). Przykłady takie można by oczywiście 

Celem powyższych skrótowych uwag nie jest bynajmniej sugerowanie odejścia 

doktrynie prawa pracy od konstrukcji prawnego stosunku pracy oraz związanych z nim 

pojęć „pracownik” i „pracodawca”, np. na rzecz koncepcji sytuacji prawnej (czy nieco już 

zapomnianej, a przecież uwzględniającej szersze spektrum elementów konstrukcyjnych 

koncepcji pozycji prawnej stron w stosunku pracy – vide Z. Kubot). Jest nim natomiast  

zamiar zwrócenia uwagi na konieczność odwoływania się przy definiowaniu, czy 

„redefiniowaniu” pojęć „pracownik” i „pracodawca” do określonej koncepcji stosunku 

(zakładającej m.in. tzw. „charakter prawny”) oraz pozostałych założonych elementów 

struktury stosunku prawnego. Jak bowiem starałem się wskazać wcześniej, także one 

determinują stronę podmiotową tegoż stosunku. 

śli tak, to multiplikują się „niejako 

automatycznie” podmioty stosunku pracy (np. wewnętrzne podmioty „u pracodawcy” 

działające w tej sferze, podmioty zewnętrzne m. in. w zakresie nadzoru i kontroli nad 

stosunku pracy jest jego elementem 

(por. np. A. Dral, J. Szynal i inni), to w konsekwencji będziemy mieli „w ramach stosunku 

pracy” określone podmioty (zarówno „wewnętrzne”, jak i „zewnętrzne” – w szczególności 

. Przykłady takie można by oczywiście 

Celem powyższych skrótowych uwag nie jest bynajmniej sugerowanie odejścia 

doktrynie prawa pracy od konstrukcji prawnego stosunku pracy oraz związanych z nim 

oncepcji sytuacji prawnej (czy nieco już 

zapomnianej, a przecież uwzględniającej szersze spektrum elementów konstrukcyjnych 

vide Z. Kubot). Jest nim natomiast  

ania się przy definiowaniu, czy 

koncepcji stosunku 

pozostałych założonych elementów 

wskazać wcześniej, także one 
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Osoba pracująca na własny rachunek jako pracownik w ujęciu konstytucyjnym. 
wokół pojęcia pracownika i pracodawcy
Constitution. Reflections on the concept of employee and employer]
 

W Polsce od początku lat 90. obserwujemy

świadczenia pracy, w tym także pracy na własny rachunek. Według raportu BAEL 

w I kwartale 2020 r. z około 16,4 mln pracobiorców aż 2,97 mln osób (ponad 18% ogółu 

pracujących) realizowało swoją aktywność za zasadach samoz

się pracy na własny rachunek, w ramach której osoby działające zarobkowo bardzo często 

funkcjonują w warunkach zbliżonych do sytuacji pracowników wymusiło ekspansję 

ochronnego prawa pracy na tę kategorię wykonawców, gwarantując

pory zastrzeżone wyłącznie dla stosunku pracy. Dotyczy to choćby ochrony w zakresie BHP, 

rodzicielstwa, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia za pracę, a także 

zrzeszania się w związkach zawodowych. Tendencja ta każe 

redefinicji tradycyjnego pojęcia „pracownik”, które kojarzone jest jedynie z zatrudnieniem 

pracowniczym w kierunku szerokiego ujęcia tego terminu obejmującego swym zakresem 

wszystkich wykonawców pracy zarobkowej, także osoby sam

kierunku idzie również Trybunał Konstytucyjny, który analizując zakres podmiotowy prawa 

koalicji w wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. (K 1/13, OTK 2015, nr 6, poz. 80) uznał, że 

w świetle art. 59 ust. 1 Konstytucji RP powinni z nie

w ujęciu konstytucyjnym, przez co należy rozumieć osoby spełniające łącznie trzy kryteria: 

wykonywanie pracy zarobkowej; pozostawanie w stosunku prawnym (bez względu na jego 

rodzaj) z podmiotem, na rzecz którego praca jest ś

zawodowych związanych z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. 

Zdaniem TK w pojęciu tym mieszczą się także osoby samozatrudnione, które na własny 

rachunek i ryzyko wykonują zawodowo pracę (świadczą usługi) w r

siebie działalności gospodarczej. Konsekwencją tego wyroku była nowelizacja ustawy 

o związkach zawodowych z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1608) rozszerzająca prawo 

koalicji na osoby realizujące pracę zarobkową (w tym na sam

ona do zbiorowego prawa pracy nowe pojęcie „pracodawcy”, przez którego należy rozumieć 

nie tylko pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, ale także jednostkę organizacyjną, 
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Prof. UŁ dr hab. Tomasz Duraj 

Osoba pracująca na własny rachunek jako pracownik w ujęciu konstytucyjnym. 
pracownika i pracodawcy [Self-employed person as an employee under 

Reflections on the concept of employee and employer] 

W Polsce od początku lat 90. obserwujemy dynamiczny rozwój nietypowych form 

świadczenia pracy, w tym także pracy na własny rachunek. Według raportu BAEL 

kwartale 2020 r. z około 16,4 mln pracobiorców aż 2,97 mln osób (ponad 18% ogółu 

pracujących) realizowało swoją aktywność za zasadach samozatrudnienia. Upowszechnienie 

się pracy na własny rachunek, w ramach której osoby działające zarobkowo bardzo często 

funkcjonują w warunkach zbliżonych do sytuacji pracowników wymusiło ekspansję 

ochronnego prawa pracy na tę kategorię wykonawców, gwarantując im uprawnienia do tej 

pory zastrzeżone wyłącznie dla stosunku pracy. Dotyczy to choćby ochrony w zakresie BHP, 

rodzicielstwa, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia za pracę, a także 

zrzeszania się w związkach zawodowych. Tendencja ta każe zastanowić się nad potrzebą 

redefinicji tradycyjnego pojęcia „pracownik”, które kojarzone jest jedynie z zatrudnieniem 

pracowniczym w kierunku szerokiego ujęcia tego terminu obejmującego swym zakresem 

wszystkich wykonawców pracy zarobkowej, także osoby samozatrudnione. W tym właśnie 

kierunku idzie również Trybunał Konstytucyjny, który analizując zakres podmiotowy prawa 

koalicji w wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. (K 1/13, OTK 2015, nr 6, poz. 80) uznał, że 

świetle art. 59 ust. 1 Konstytucji RP powinni z niego korzystać wszyscy pracownicy 

ujęciu konstytucyjnym, przez co należy rozumieć osoby spełniające łącznie trzy kryteria: 

wykonywanie pracy zarobkowej; pozostawanie w stosunku prawnym (bez względu na jego 

rodzaj) z podmiotem, na rzecz którego praca jest świadczona; posiadanie interesów 

zawodowych związanych z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. 

Zdaniem TK w pojęciu tym mieszczą się także osoby samozatrudnione, które na własny 

rachunek i ryzyko wykonują zawodowo pracę (świadczą usługi) w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej. Konsekwencją tego wyroku była nowelizacja ustawy 

związkach zawodowych z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1608) rozszerzająca prawo 

koalicji na osoby realizujące pracę zarobkową (w tym na samozatrudnionych). Wprowadziła 

ona do zbiorowego prawa pracy nowe pojęcie „pracodawcy”, przez którego należy rozumieć 

nie tylko pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, ale także jednostkę organizacyjną, 

Osoba pracująca na własny rachunek jako pracownik w ujęciu konstytucyjnym. Refleksje 
employed person as an employee under 

dynamiczny rozwój nietypowych form 

świadczenia pracy, w tym także pracy na własny rachunek. Według raportu BAEL 

kwartale 2020 r. z około 16,4 mln pracobiorców aż 2,97 mln osób (ponad 18% ogółu 

atrudnienia. Upowszechnienie 

się pracy na własny rachunek, w ramach której osoby działające zarobkowo bardzo często 

funkcjonują w warunkach zbliżonych do sytuacji pracowników wymusiło ekspansję 

im uprawnienia do tej 

pory zastrzeżone wyłącznie dla stosunku pracy. Dotyczy to choćby ochrony w zakresie BHP, 

rodzicielstwa, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia za pracę, a także 

zastanowić się nad potrzebą 

redefinicji tradycyjnego pojęcia „pracownik”, które kojarzone jest jedynie z zatrudnieniem 

pracowniczym w kierunku szerokiego ujęcia tego terminu obejmującego swym zakresem 

ozatrudnione. W tym właśnie 

kierunku idzie również Trybunał Konstytucyjny, który analizując zakres podmiotowy prawa 

koalicji w wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. (K 1/13, OTK 2015, nr 6, poz. 80) uznał, że 

go korzystać wszyscy pracownicy 

ujęciu konstytucyjnym, przez co należy rozumieć osoby spełniające łącznie trzy kryteria: 

wykonywanie pracy zarobkowej; pozostawanie w stosunku prawnym (bez względu na jego 

wiadczona; posiadanie interesów 

zawodowych związanych z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. 

Zdaniem TK w pojęciu tym mieszczą się także osoby samozatrudnione, które na własny 

amach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej. Konsekwencją tego wyroku była nowelizacja ustawy 

związkach zawodowych z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1608) rozszerzająca prawo 

ozatrudnionych). Wprowadziła 

ona do zbiorowego prawa pracy nowe pojęcie „pracodawcy”, przez którego należy rozumieć 

nie tylko pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, ale także jednostkę organizacyjną, 



 

 

choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 

niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego 

zatrudnienia. Prezentowany kierunek zmian, gdzie pojęcia „pracownik” i „pracodawca” 

zaczynają wykraczać poza stosunek pracy jest zgodny

międzynarodowego, w ramach których ustawodawca wprowadzając regulacje ochronne (np. 

w zakresie BHP, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia, uprawnień 

rodzicielskich czy prawa koalicji) obejmuje nimi wszystkich ludzi pra

terminem „pracownik” w szerokim ujęciu („

pojęcia „pracownik” w kierunku rozszerzenia tego terminu na osoby wykonujące pracę 

zarobkową poza stosunkiem pracy (w tym na samozatrudnionych) w

dyskusji nad przyszłością prawa pracy, w ramach której pojawiają się głosy o potrzebie 

stworzenia prawa zatrudnienia obejmującego swym zakresem regulacji każdy rodzaj pracy, w 

tym także pracę na własny rachunek.
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choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną 

niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego 

zatrudnienia. Prezentowany kierunek zmian, gdzie pojęcia „pracownik” i „pracodawca” 

zaczynają wykraczać poza stosunek pracy jest zgodny ze standardami prawa 

międzynarodowego, w ramach których ustawodawca wprowadzając regulacje ochronne (np. 

w zakresie BHP, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia, uprawnień 

rodzicielskich czy prawa koalicji) obejmuje nimi wszystkich ludzi pra

terminem „pracownik” w szerokim ujęciu („workers” lub „travailleurs”). Postulat rodefinicji 

pojęcia „pracownik” w kierunku rozszerzenia tego terminu na osoby wykonujące pracę 

zarobkową poza stosunkiem pracy (w tym na samozatrudnionych) wpisuje się w nurt szerszej 

dyskusji nad przyszłością prawa pracy, w ramach której pojawiają się głosy o potrzebie 

stworzenia prawa zatrudnienia obejmującego swym zakresem regulacji każdy rodzaj pracy, w 

tym także pracę na własny rachunek. 

 

osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną 

niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego 

zatrudnienia. Prezentowany kierunek zmian, gdzie pojęcia „pracownik” i „pracodawca” 

ze standardami prawa 

międzynarodowego, w ramach których ustawodawca wprowadzając regulacje ochronne (np. 

w zakresie BHP, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia, uprawnień 

rodzicielskich czy prawa koalicji) obejmuje nimi wszystkich ludzi pracy, posługując się 

”). Postulat rodefinicji 

pojęcia „pracownik” w kierunku rozszerzenia tego terminu na osoby wykonujące pracę 

pisuje się w nurt szerszej 

dyskusji nad przyszłością prawa pracy, w ramach której pojawiają się głosy o potrzebie 

stworzenia prawa zatrudnienia obejmującego swym zakresem regulacji każdy rodzaj pracy, w 
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NEW 
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Sztuczna inteligencja jako pracodawca. Rozważania
[Artificial inteligennce as an employer. 
 

Pytanie badawcze: 

Czy w obliczu gwałtownego rozwoju AI i zarządzania algorytmicznego, AI może być 

pracodawcą wyposażonym w podmiotowość 

Jakiego rodzaju cechy posiada środowisko pracy, w którym AI i mechanizm zarządzania 

algorytmicznego pełnią rolę dominującą?

Jakiego rodzaju konsekwencje etyczne wiążą się z praktycznym zastosowaniem koncepcji 

elektronicznej podmiotowości SI w stosunkach pracy?

Hipoteza: 

Koncepcja podmiotowości elektronicznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju i jest 

moralnie dyskusyjna. Dalszy rozwój zarządzania algorytmicznego jest nieunikniony. 

Organizacje międzynarodowe i p

o stworzenie regulacji dostosowanych do tego nowego zjawiska na rynku pracy, w ramach 

których należy ponownie rozważyć problem współpracy człowieka w nowym środowisku 

pracy, w którym wiodącą rolę odgrywa AI. 

występujące dylematy prawne i etyczne, głównym celem działań regulacyjnych powinno być 

zagwarantowanie personalistycznej wizji świata pracy, w której AI nie powinna bezpośrednio 

lub pośrednio pełnić funkcji pr

Słowa klucze: Zarządzania algorytmiczne, Sztuczna inteligencja, podmiotowość prawna, 

pracodawca 

___________________________________________________________________________

Research question: 

With the rapid advancement of AI and algorithmic mana

armed with legal personality (so
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The John Paul II Catholic University of Lublin 

Sztuczna inteligencja jako pracodawca. Rozważania na tle podmiotowości elektronicznej 
[Artificial inteligennce as an employer. Reflections on the digital subjectivity]

Czy w obliczu gwałtownego rozwoju AI i zarządzania algorytmicznego, AI może być 

pracodawcą wyposażonym w podmiotowość prawną (tzw. podmiotowość elektroniczną)?

Jakiego rodzaju cechy posiada środowisko pracy, w którym AI i mechanizm zarządzania 

algorytmicznego pełnią rolę dominującą? 

Jakiego rodzaju konsekwencje etyczne wiążą się z praktycznym zastosowaniem koncepcji 

ronicznej podmiotowości SI w stosunkach pracy? 

Koncepcja podmiotowości elektronicznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju i jest 

moralnie dyskusyjna. Dalszy rozwój zarządzania algorytmicznego jest nieunikniony. 

Organizacje międzynarodowe i państwa będą musiały w najbliższym czasie zadbać 

stworzenie regulacji dostosowanych do tego nowego zjawiska na rynku pracy, w ramach 

których należy ponownie rozważyć problem współpracy człowieka w nowym środowisku 

pracy, w którym wiodącą rolę odgrywa AI. Na obecnym etapie rozwoju AI, biorąc pod uwagę 

występujące dylematy prawne i etyczne, głównym celem działań regulacyjnych powinno być 

zagwarantowanie personalistycznej wizji świata pracy, w której AI nie powinna bezpośrednio 

lub pośrednio pełnić funkcji pracodawcy.   

Zarządzania algorytmiczne, Sztuczna inteligencja, podmiotowość prawna, 

___________________________________________________________________________

With the rapid advancement of AI and algorithmic management, can AI be an employer 

armed with legal personality (so-called electronic subjectivity)? 

na tle podmiotowości elektronicznej 
Reflections on the digital subjectivity] 

Czy w obliczu gwałtownego rozwoju AI i zarządzania algorytmicznego, AI może być 

prawną (tzw. podmiotowość elektroniczną)? 

Jakiego rodzaju cechy posiada środowisko pracy, w którym AI i mechanizm zarządzania 

Jakiego rodzaju konsekwencje etyczne wiążą się z praktycznym zastosowaniem koncepcji 

Koncepcja podmiotowości elektronicznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju i jest 

moralnie dyskusyjna. Dalszy rozwój zarządzania algorytmicznego jest nieunikniony. 

aństwa będą musiały w najbliższym czasie zadbać 

stworzenie regulacji dostosowanych do tego nowego zjawiska na rynku pracy, w ramach 

których należy ponownie rozważyć problem współpracy człowieka w nowym środowisku 

Na obecnym etapie rozwoju AI, biorąc pod uwagę 

występujące dylematy prawne i etyczne, głównym celem działań regulacyjnych powinno być 

zagwarantowanie personalistycznej wizji świata pracy, w której AI nie powinna bezpośrednio 

Zarządzania algorytmiczne, Sztuczna inteligencja, podmiotowość prawna, 

___________________________________________________________________________ 

gement, can AI be an employer 



 

 

What are the characteristics of a working environment where AI and algorithmic management 

capabilities play a central role?

Which ethical consequences are assoc

subjectivity in employment relations?

Hypothesis: 

The concept of electronic personhood is at an early stage of development and is morally 

questionable. The further development of algorithmic management is unavoidable. 

International organisations and states will have to take care shortly to create regulati

adapted to this new phenomenon in the labour market. At the present stage of AI 

development, considering the existing legal and ethical dilemmas, the main goal of regulatory 

actions should be to guarantee a personalistic vision of the world of work, in

not directly or indirectly act as an employer.

Key words: Algorithmic management, Artificial intelligence, legal subjectivity, employer
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What are the characteristics of a working environment where AI and algorithmic management 

capabilities play a central role? 

Which ethical consequences are associated with the practical application of electronic IS 

subjectivity in employment relations? 

The concept of electronic personhood is at an early stage of development and is morally 

questionable. The further development of algorithmic management is unavoidable. 

International organisations and states will have to take care shortly to create regulati

adapted to this new phenomenon in the labour market. At the present stage of AI 

development, considering the existing legal and ethical dilemmas, the main goal of regulatory 

actions should be to guarantee a personalistic vision of the world of work, in

not directly or indirectly act as an employer. 

Algorithmic management, Artificial intelligence, legal subjectivity, employer

What are the characteristics of a working environment where AI and algorithmic management 

iated with the practical application of electronic IS 

The concept of electronic personhood is at an early stage of development and is morally 

questionable. The further development of algorithmic management is unavoidable. 

International organisations and states will have to take care shortly to create regulations 

adapted to this new phenomenon in the labour market. At the present stage of AI 

development, considering the existing legal and ethical dilemmas, the main goal of regulatory 

actions should be to guarantee a personalistic vision of the world of work, in which AI should 

Algorithmic management, Artificial intelligence, legal subjectivity, employer 



Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański 

University of Lodz 

Sztuczna inteligencja jako pracodawca? [Artificial inteligence as an employer?] 
 

Postęp technologiczny oraz przełomowe wynalazki zawsze powodowały zmiany społeczne. 

Widać to w szczególności w odniesieniu do pracy ludzkiej – zarówno warunków jej 

wykonywania, jak i jej dostępności. I tak, wynalezienie przez Gutenberga druku w XV wieku 

przyspieszyło, mimo zaciętej walki mistrzów iluminatorów zjednoczonych w korporacji, 

koniec zawodu kopisty. Podobnie rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w XVIII 

wieku, doprowadziła do zaniku niektórych zawodów jak choćby kaflarz, druciarz czy 

garncarz. Niemal na naszych oczach procesy automatyzacji i komputeryzacji spowodowały, 

że nie funkcjonują już zawody takie jak maszynistka przepisująca teksty, telefonistka czy 

zecer. Z drugiej strony jednak, wynalezienie przez Gutenberga prasy drukarskiej 

doprowadziło równolegle do powstania zawodu typografa. Rewolucja przemysłowa była 

niewątpliwie początkiem nowych form organizacji pracy, a także wielu nowych zawodów 

zarówno na poziomie robotniczym (związanych z obsługą nowych urządzeń jak elektryk czy 

tokarz) jak również wymagających wiedzy eksperckiej (inżynierowie różnych specjalizacji). 

Wreszcie postęp cyfryzacji umożliwił powstanie nieznanych wcześniej całych gałęzi 

gospodarki oraz profesji z tym związanych jak informatycy czy programiści. Podobne zmiany 

nastąpiły w zakresie warunków i sposobów świadczenia pracy. Automatyzacja i cyfryzacja 

w olbrzymim zakresie zmieniła funkcjonowanie zakładów pracy, eliminując konieczność 

wykonywania niektórych, zwłaszcza niebezpiecznych prac i ułatwiając wykonywanie innych. 

Zmiany technologiczne doprowadziły także do konieczności redefiniowania siatki pojęciowej 

w zakresie prawa pracy. Może zmiany te nie są tak szerokie jak w odniesieniu do rynku pracy 

czy do sposobów jej wykonywania, jednakże ich waga dla funkcjonowania tej gałęzi prawa 

jest niezwykle istotna. Wśród pojęć, których redefinicja w najbliższej przyszłości może być 

konieczna jest z pewnością definicja pracodawcy. Od kilku lat obserwować można dyskusję 

na temat uznania za pracodawców różnego rodzaju platformy internetowe. Jednakże przyszłe 

wyzwania leżące przed prawem pracy w tym względzie wydają się być znacznie 

poważniejsze. Obecnie stajemy w obliczu kolejnego przełomu w dziejach, jaki przyniesie ze 

sobą rozwój sztucznej inteligencji (AI). Jej rozwój i upowszechnienie może zmienić niemal 

wszystkie sfery naszego życia. Niewątpliwie ogromny wpływ sztuczna inteligencja będzie 

wywierać na współczesny świat pracy. Już obecnie AI spełnia wiele obowiązków 

przypisywanych tradycyjnie pracodawcy, bądź podmiotom wykonujących zadania 



 

 

pracodawcy. Przykładem mogą być algorytmy dokonujące selekcji kandydatów na 

pracowników czy doboru pracowników do zwolnienia, konstruujące wzory umów itp. Nie 

sposób, na obecnym etapie, przewidzieć k

inne zadania, ani czy będzie mogła funkcjonować jako podmiot prawa. Oczywiście 

podmiotowość prawna AI jest kwestią znacznie szerszą, jednakże w odniesieniu do prawa 

pracy zyskuje istotne, społeczne znaczeni

zainicjowanie dyskusji w tym względzie.

Słowa klucze: pracodawca, sztuczna inteligencja, prawo pracy, nowe technologie

___________________________________________________________________________

Technological progress and breakthrough inventions have always caused social changes. This 

is in particular applicable to human labour 

Gutenberg's invention of the printing press in the fifteenth century accelerated the 

disappearance of the copyist, despite the fierce opposition of the master illuminators’ guild. 

Similarly, the industrial revolution that began in the 18th century led to the disappearance of 

some trades, such as tiler, tinker or potter. Almost before our e

and computerisation have rendered irrelevant such occupations as typist, telephonist, or 

typesetter. On the other hand, however, Gutenberg's invention of the printing press 

concurrently gave rise to the trade of typographer.

innovation", was undoubtedly the beginning of new forms of work organisation (e.g. 

Fordism) and, accordingly, many new trades, both at the level of manual workers (operating 

new devices, such as an electrician o

various specialisations). Finally, digitisation enabled the emergence of new branches of the 

economy and related professions, such as IT specialists and programmers. Technological 

changes have also led to the need to redefine the conceptual grid of labour law. These changes 

may not be as extensive as in relation to the labour market or the ways of performing work, 

but their importance for the functioning of this branch of law is extremely significant.

the concepts that may need to be redefined in the near future is certainly the definition of an 

employer. For several years, there has been a discussion on recognising various types of 

internet platforms as employers. However, the future challenges 

seem to be much more important. We are now facing another breakthrough in history, which 

will bring with it the development of artificial intelligence (AI). Its development and 

dissemination may change almost all spheres of o
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pracodawcy. Przykładem mogą być algorytmy dokonujące selekcji kandydatów na 

pracowników czy doboru pracowników do zwolnienia, konstruujące wzory umów itp. Nie 

sposób, na obecnym etapie, przewidzieć kiedy i w jakim stopniu AI będzie w stanie przejąć 

inne zadania, ani czy będzie mogła funkcjonować jako podmiot prawa. Oczywiście 

podmiotowość prawna AI jest kwestią znacznie szerszą, jednakże w odniesieniu do prawa 

pracy zyskuje istotne, społeczne znaczenie. Stąd wydaje się, że nie jest zbyt wcześnie na 

zainicjowanie dyskusji w tym względzie. 

pracodawca, sztuczna inteligencja, prawo pracy, nowe technologie

___________________________________________________________________________

l progress and breakthrough inventions have always caused social changes. This 

is in particular applicable to human labour - both its conditions and availability. And so, 

Gutenberg's invention of the printing press in the fifteenth century accelerated the 

disappearance of the copyist, despite the fierce opposition of the master illuminators’ guild. 

Similarly, the industrial revolution that began in the 18th century led to the disappearance of 

some trades, such as tiler, tinker or potter. Almost before our eyes the processes of automation 

and computerisation have rendered irrelevant such occupations as typist, telephonist, or 

typesetter. On the other hand, however, Gutenberg's invention of the printing press 

concurrently gave rise to the trade of typographer. The industrial revolution, the "syndrome of 

innovation", was undoubtedly the beginning of new forms of work organisation (e.g. 

Fordism) and, accordingly, many new trades, both at the level of manual workers (operating 

new devices, such as an electrician or a turner) and requiring expert knowledge (engineers of 

various specialisations). Finally, digitisation enabled the emergence of new branches of the 

economy and related professions, such as IT specialists and programmers. Technological 

ed to the need to redefine the conceptual grid of labour law. These changes 

may not be as extensive as in relation to the labour market or the ways of performing work, 

but their importance for the functioning of this branch of law is extremely significant.

the concepts that may need to be redefined in the near future is certainly the definition of an 

employer. For several years, there has been a discussion on recognising various types of 

internet platforms as employers. However, the future challenges for labour law in this respect 

seem to be much more important. We are now facing another breakthrough in history, which 

will bring with it the development of artificial intelligence (AI). Its development and 

dissemination may change almost all spheres of our lives. Undoubtedly, artificial intelligence 

pracodawcy. Przykładem mogą być algorytmy dokonujące selekcji kandydatów na 

pracowników czy doboru pracowników do zwolnienia, konstruujące wzory umów itp. Nie 

iedy i w jakim stopniu AI będzie w stanie przejąć 

inne zadania, ani czy będzie mogła funkcjonować jako podmiot prawa. Oczywiście 

podmiotowość prawna AI jest kwestią znacznie szerszą, jednakże w odniesieniu do prawa 

e. Stąd wydaje się, że nie jest zbyt wcześnie na 

pracodawca, sztuczna inteligencja, prawo pracy, nowe technologie 
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l progress and breakthrough inventions have always caused social changes. This 

both its conditions and availability. And so, 

Gutenberg's invention of the printing press in the fifteenth century accelerated the 

disappearance of the copyist, despite the fierce opposition of the master illuminators’ guild. 

Similarly, the industrial revolution that began in the 18th century led to the disappearance of 

yes the processes of automation 

and computerisation have rendered irrelevant such occupations as typist, telephonist, or 

typesetter. On the other hand, however, Gutenberg's invention of the printing press 

The industrial revolution, the "syndrome of 

innovation", was undoubtedly the beginning of new forms of work organisation (e.g. 

Fordism) and, accordingly, many new trades, both at the level of manual workers (operating 

r a turner) and requiring expert knowledge (engineers of 

various specialisations). Finally, digitisation enabled the emergence of new branches of the 

economy and related professions, such as IT specialists and programmers. Technological 

ed to the need to redefine the conceptual grid of labour law. These changes 

may not be as extensive as in relation to the labour market or the ways of performing work, 

but their importance for the functioning of this branch of law is extremely significant. Among 

the concepts that may need to be redefined in the near future is certainly the definition of an 

employer. For several years, there has been a discussion on recognising various types of 

for labour law in this respect 

seem to be much more important. We are now facing another breakthrough in history, which 

will bring with it the development of artificial intelligence (AI). Its development and 

ur lives. Undoubtedly, artificial intelligence 



 

 

will have a huge impact on the contemporary world of work. AI already performs many of the 

duties traditionally attributed to an employer, or to entities performing employer tasks. 

Examples include algorithms 

for dismissal, constructing contract templates, etc. It is impossible, at this stage, to predict 

when AI will be able to take over other tasks, or whether it will be able to function as a legal

entity. Obviously, the legal subjectivity of AI is a much broader issue, however, in relation to 

labour law it acquires an important, social significance. Hence, it seems that it is not too early 

to initiate a discussion in this regard.

Key words: employer, artificial intelligence, labour law, new technologies
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will have a huge impact on the contemporary world of work. AI already performs many of the 

duties traditionally attributed to an employer, or to entities performing employer tasks. 

Examples include algorithms for selecting candidates for employment or selecting employees 

for dismissal, constructing contract templates, etc. It is impossible, at this stage, to predict 

when AI will be able to take over other tasks, or whether it will be able to function as a legal

entity. Obviously, the legal subjectivity of AI is a much broader issue, however, in relation to 

labour law it acquires an important, social significance. Hence, it seems that it is not too early 

to initiate a discussion in this regard. 

employer, artificial intelligence, labour law, new technologies 

 

will have a huge impact on the contemporary world of work. AI already performs many of the 

duties traditionally attributed to an employer, or to entities performing employer tasks. 

for selecting candidates for employment or selecting employees 

for dismissal, constructing contract templates, etc. It is impossible, at this stage, to predict 

when AI will be able to take over other tasks, or whether it will be able to function as a legal 

entity. Obviously, the legal subjectivity of AI is a much broader issue, however, in relation to 

labour law it acquires an important, social significance. Hence, it seems that it is not too early 
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Prof. Beryl ter Haar / Dr Marta Otto

University of Warsaw / University of Lodz

Re-imagining the concept of employee at the age of AI/digital
 

‘In order to shape the future, we must first imagine it...’ In 2019, DigitalWorkforce.ai, the 

world’s first marketplace for cloud

workforce, where digital and human workers collaborate for greater bus

of the organisational structures of global leaders in banking, insurance and 

telecommunications. The Gartner Institute predicts that already by 2025, a third of the 

traditional workforce will be replaced by digital workers

success (i.e. lower costs, greater efficiency and enhanced productivity). Are we therefore on 

the brink of some watershed moments in the evolving relationship between people and 

technology in the workplace that will soon leave t

paradigm? In the authors opinion, the advent of the digital worker era, presents a historic 

opportunity for the re-humanisation of employee/work

of the role of man in the process

development/fulfilment and the realization of humanity. The digital worker by replacing 

humans in performing routine, high

focus on higher-value, more complex and

disappear, some will evolve. Yet, at the same time in the world that is emerging, careers, 

money and prestige are likely to be dethroned by the self

experiences enrichment, as the main drivers for the new generation of workers. Interestingly 

enough, the relevant processes seem to be fed by the emerging socio

are also moving away from the materialistic driven welfare and (on output) growth

ideas, towards a theory that puts the wellbeing of people and planet at the centre, and 

economic profits in a subservient position to achieve this. The advent of the digital workforce 

era might be therefore perceived as an omen of a butterfly effect in labour law 

‘small’ change that would generate relevant systemic/social transformations. The presentation 

will be focused on providing tentative answers to the central questions from the perspective of 

the relevant remodelling. How will the world of wor

the relationship between the workforce, employment models and work environment evolve? 

How can we take advantage of a situation in which artificial intelligence masters certain skills 

faster and better than humans, m
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Dr Marta Otto 

University of Warsaw / University of Lodz 

imagining the concept of employee at the age of AI/digital-hybrid workforce

‘In order to shape the future, we must first imagine it...’ In 2019, DigitalWorkforce.ai, the 

world’s first marketplace for cloud-sourced digital employees, was introduced. Today hybrid 

workforce, where digital and human workers collaborate for greater business value forms part 

of the organisational structures of global leaders in banking, insurance and 

telecommunications. The Gartner Institute predicts that already by 2025, a third of the 

traditional workforce will be replaced by digital workers- a sui generis promise of operational 

success (i.e. lower costs, greater efficiency and enhanced productivity). Are we therefore on 

the brink of some watershed moments in the evolving relationship between people and 

technology in the workplace that will soon leave their mark on the prevailing employment 

paradigm? In the authors opinion, the advent of the digital worker era, presents a historic 

humanisation of employee/work- i.e. restoring a proper understanding 

of the role of man in the process of work, which above all is to serve his 

development/fulfilment and the realization of humanity. The digital worker by replacing 

humans in performing routine, high-volume and repetitive tasks, may allow employees to 

value, more complex and fulfilling assignments. Some traditional jobs will 

disappear, some will evolve. Yet, at the same time in the world that is emerging, careers, 

money and prestige are likely to be dethroned by the self-development, (soft) skill and 

s the main drivers for the new generation of workers. Interestingly 

enough, the relevant processes seem to be fed by the emerging socio-economic theories, that 

are also moving away from the materialistic driven welfare and (on output) growth

owards a theory that puts the wellbeing of people and planet at the centre, and 

economic profits in a subservient position to achieve this. The advent of the digital workforce 

era might be therefore perceived as an omen of a butterfly effect in labour law 

‘small’ change that would generate relevant systemic/social transformations. The presentation 

will be focused on providing tentative answers to the central questions from the perspective of 

the relevant remodelling. How will the world of work differ from the one we know? How will 

the relationship between the workforce, employment models and work environment evolve? 

How can we take advantage of a situation in which artificial intelligence masters certain skills 

faster and better than humans, making us change our work patterns- i.e. work less and enjoy 

hybrid workforce 

‘In order to shape the future, we must first imagine it...’ In 2019, DigitalWorkforce.ai, the 

sourced digital employees, was introduced. Today hybrid 

iness value forms part 

of the organisational structures of global leaders in banking, insurance and 

telecommunications. The Gartner Institute predicts that already by 2025, a third of the 

eris promise of operational 

success (i.e. lower costs, greater efficiency and enhanced productivity). Are we therefore on 

the brink of some watershed moments in the evolving relationship between people and 

heir mark on the prevailing employment 

paradigm? In the authors opinion, the advent of the digital worker era, presents a historic 

i.e. restoring a proper understanding 

of work, which above all is to serve his 

development/fulfilment and the realization of humanity. The digital worker by replacing 

volume and repetitive tasks, may allow employees to 

fulfilling assignments. Some traditional jobs will 

disappear, some will evolve. Yet, at the same time in the world that is emerging, careers, 

development, (soft) skill and 

s the main drivers for the new generation of workers. Interestingly 

economic theories, that 

are also moving away from the materialistic driven welfare and (on output) growth-based 

owards a theory that puts the wellbeing of people and planet at the centre, and 

economic profits in a subservient position to achieve this. The advent of the digital workforce 

era might be therefore perceived as an omen of a butterfly effect in labour law – a relatively 

‘small’ change that would generate relevant systemic/social transformations. The presentation 

will be focused on providing tentative answers to the central questions from the perspective of 

k differ from the one we know? How will 

the relationship between the workforce, employment models and work environment evolve? 

How can we take advantage of a situation in which artificial intelligence masters certain skills 

i.e. work less and enjoy 



 

 

life more? What are the regulatory gaps and challenges that we need to address in order to 

foster labour law’s resilience in the emerging context? Not only to enable the paradigm 

change in work patterns, but also in regulating the AI/hybrid workforce 

existing legal categories or should a new category be created, with its own specific features 

and implications? 

Key words: AI, digital-hybrid workforce, the concept of employee
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life more? What are the regulatory gaps and challenges that we need to address in order to 

foster labour law’s resilience in the emerging context? Not only to enable the paradigm 

tterns, but also in regulating the AI/hybrid workforce 

existing legal categories or should a new category be created, with its own specific features 

hybrid workforce, the concept of employee 

life more? What are the regulatory gaps and challenges that we need to address in order to 

foster labour law’s resilience in the emerging context? Not only to enable the paradigm 

tterns, but also in regulating the AI/hybrid workforce – will it fit within 

existing legal categories or should a new category be created, with its own specific features 
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Case law on the classification of platform workers: Cross
and tentative conclusions 
 

This paper is based on the comprehensive analysis of all judgments and administrative 

decisions on the classification of platform workers across Europe. It draws on ongoing 

research conducted by the author, commissioned by the European Commission’s DG EMPL

in the framework of the European Centre of Expertise in the Field of Labour Law. So far, the 

body of case law analysed in this framework comprises about 150 decisions in eleven 

countries, but it is anticipated to expand further by the date of the Conferen

includes all cases in which an employment relationship was claimed either with a company 

operating a digital platform or with a company using a platform to source its workforce. The 

paper develops a typology of the criteria and rationales 

assessing the significance and evolving perspective on elements such as the contractual 

designation, contract duration and the number of working hours, personal work performance, 

the obligation to work (for a defined or

compete clauses, various indicators of direction and control, the spectrum between 

independent entrepreneurial activity and organisational integration, economic dependence, as 

well as the role of criteria focus

patterns, as well as their significance in the light of recent changes in the work organisation of 

several platforms. 

Key words: Europe, platform work, employee status, self
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Case law on the classification of platform workers: Cross-European comparative analysis 

This paper is based on the comprehensive analysis of all judgments and administrative 

decisions on the classification of platform workers across Europe. It draws on ongoing 

research conducted by the author, commissioned by the European Commission’s DG EMPL

in the framework of the European Centre of Expertise in the Field of Labour Law. So far, the 

body of case law analysed in this framework comprises about 150 decisions in eleven 

countries, but it is anticipated to expand further by the date of the Conferen

includes all cases in which an employment relationship was claimed either with a company 

operating a digital platform or with a company using a platform to source its workforce. The 

paper develops a typology of the criteria and rationales used by the courts across countries, 

assessing the significance and evolving perspective on elements such as the contractual 

designation, contract duration and the number of working hours, personal work performance, 

the obligation to work (for a defined or minimum amount of time), exclusivity and non

compete clauses, various indicators of direction and control, the spectrum between 

independent entrepreneurial activity and organisational integration, economic dependence, as 

well as the role of criteria focusing on the principal. It assesses the emergence of dominant 

patterns, as well as their significance in the light of recent changes in the work organisation of 

Europe, platform work, employee status, self-employment, comparativ

European comparative analysis 

This paper is based on the comprehensive analysis of all judgments and administrative 

decisions on the classification of platform workers across Europe. It draws on ongoing 

research conducted by the author, commissioned by the European Commission’s DG EMPL 

in the framework of the European Centre of Expertise in the Field of Labour Law. So far, the 

body of case law analysed in this framework comprises about 150 decisions in eleven 

countries, but it is anticipated to expand further by the date of the Conference. The analysis 

includes all cases in which an employment relationship was claimed either with a company 

operating a digital platform or with a company using a platform to source its workforce. The 

used by the courts across countries, 

assessing the significance and evolving perspective on elements such as the contractual 

designation, contract duration and the number of working hours, personal work performance, 

minimum amount of time), exclusivity and non-

compete clauses, various indicators of direction and control, the spectrum between 

independent entrepreneurial activity and organisational integration, economic dependence, as 

ing on the principal. It assesses the emergence of dominant 

patterns, as well as their significance in the light of recent changes in the work organisation of 

employment, comparative law 
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The Employment Status of professional Football Referees
 

I. Referees in professional football are subject to the Association Regulations of the German 

Football Association (DFB). They are only appointed if they have been included in a list 

drawn up for the respective season on the basis of their performance. Recently, several 

referees have sued against their removal from the list, claiming that they are employees in 

a fixed-term employment relationship. A lot of attention was attracted by an

by Bundesliga referee Manuel Gräfe, who challenged the age limit of 47 set by the DFB in 

spring 2021.  

 II. The referees appointed by the DFB in professional football are to be qualified as 

employees. Despite their decision

subject to such a high degree of instructions with regard to the content, place and time of their 

work and they are personally dependent on the client to such an extent that 

predominant view in case law and literature 

III. According to the provisions of the Part

the inclusion of referees in the list of elite referees (responsible in particular for the conduct of 

Bundesliga matches) for a limited period of one season is not entirely justified. Although 

there is a legitimate interest in employing capable referees, the general time limit of one year 

only would be a proportionate and suitable instrument if the most su

actually selected. This requires the establishment of a transparent selection procedure that 

includes the review of the selection decision for its objectivity.

IV. The same result can be reached if one denies that the referees are emplo

an all-powerful association that is subject to contractual obligations and whose statutes and 

other regulations are subject to a judicial review of content for their appropriateness. 

Regulations that affect fundamental rights (in this case

Article 12 of the German Constitution) must be justified by overriding interests of the 

association and must not be arbitrary. For this reason, too, a transparent selection procedure 

with the possibility of judicial revi
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The Employment Status of professional Football Referees 

Referees in professional football are subject to the Association Regulations of the German 

Football Association (DFB). They are only appointed if they have been included in a list 

drawn up for the respective season on the basis of their performance. Recently, several 

referees have sued against their removal from the list, claiming that they are employees in 

term employment relationship. A lot of attention was attracted by an

by Bundesliga referee Manuel Gräfe, who challenged the age limit of 47 set by the DFB in 

II. The referees appointed by the DFB in professional football are to be qualified as 

employees. Despite their decision-making competence in the conduct of the game, they are 

subject to such a high degree of instructions with regard to the content, place and time of their 

work and they are personally dependent on the client to such an extent that 

ase law and literature – they should be considered as employees.

III. According to the provisions of the Part-Time and Fixed-Term Employment Act (TzBfG), 

the inclusion of referees in the list of elite referees (responsible in particular for the conduct of 

Bundesliga matches) for a limited period of one season is not entirely justified. Although 

there is a legitimate interest in employing capable referees, the general time limit of one year 

only would be a proportionate and suitable instrument if the most su

actually selected. This requires the establishment of a transparent selection procedure that 

includes the review of the selection decision for its objectivity. 

IV. The same result can be reached if one denies that the referees are emplo

powerful association that is subject to contractual obligations and whose statutes and 

other regulations are subject to a judicial review of content for their appropriateness. 

Regulations that affect fundamental rights (in this case: freedom of occupation pursuant to 

Article 12 of the German Constitution) must be justified by overriding interests of the 

association and must not be arbitrary. For this reason, too, a transparent selection procedure 

with the possibility of judicial review is required. 

Referees in professional football are subject to the Association Regulations of the German 

Football Association (DFB). They are only appointed if they have been included in a list 

drawn up for the respective season on the basis of their performance. Recently, several 

referees have sued against their removal from the list, claiming that they are employees in 

term employment relationship. A lot of attention was attracted by another lawsuit filed 

by Bundesliga referee Manuel Gräfe, who challenged the age limit of 47 set by the DFB in 

II. The referees appointed by the DFB in professional football are to be qualified as 

tence in the conduct of the game, they are 

subject to such a high degree of instructions with regard to the content, place and time of their 

work and they are personally dependent on the client to such an extent that - contrary to the 

they should be considered as employees. 

Term Employment Act (TzBfG), 

the inclusion of referees in the list of elite referees (responsible in particular for the conduct of 

Bundesliga matches) for a limited period of one season is not entirely justified. Although 

there is a legitimate interest in employing capable referees, the general time limit of one year 

only would be a proportionate and suitable instrument if the most suitable referees are 

actually selected. This requires the establishment of a transparent selection procedure that 

IV. The same result can be reached if one denies that the referees are employees. The DFB is 

powerful association that is subject to contractual obligations and whose statutes and 

other regulations are subject to a judicial review of content for their appropriateness. 

: freedom of occupation pursuant to 

Article 12 of the German Constitution) must be justified by overriding interests of the 

association and must not be arbitrary. For this reason, too, a transparent selection procedure 



 

 

V. The DFB's age limit of 47 years for refereeing constitutes unjustified age discrimination, 

which is prohibited by the General Equal Treatment Act (AGG). The prohibition of 

discrimination applies to existing employment relationships as we

activities if - as in this case -

Although the ability of the referees to perform constitutes an essential and decisive 

occupational requirement (§ 8 AGG), it does not justi

evaluation and control. Since this takes place anyway, an age limit is not necessary.
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V. The DFB's age limit of 47 years for refereeing constitutes unjustified age discrimination, 

which is prohibited by the General Equal Treatment Act (AGG). The prohibition of 

discrimination applies to existing employment relationships as well as to self

- access to employment is affected (section 2 (1) no. 1 AGG). 

Although the ability of the referees to perform constitutes an essential and decisive 

occupational requirement (§ 8 AGG), it does not justify a general age limit, but only ongoing 

evaluation and control. Since this takes place anyway, an age limit is not necessary.

V. The DFB's age limit of 47 years for refereeing constitutes unjustified age discrimination, 

which is prohibited by the General Equal Treatment Act (AGG). The prohibition of 

ll as to self-employed 

access to employment is affected (section 2 (1) no. 1 AGG). 

Although the ability of the referees to perform constitutes an essential and decisive 

fy a general age limit, but only ongoing 

evaluation and control. Since this takes place anyway, an age limit is not necessary. 
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Regulating the Contract with a Plurality of 
 

The main objectives of this legal regulation are, on the one hand, to solve the problems arising 

from the identification of the employer in relations between a plurality

the corresponding responsibilities. Therefore, this regime could lead to a "re

of corporate responsibilities instead of the usual externalization, improving employees’ 

protection. On the other hand, this type of co

manpower that do not justify the employment of permanent full

cannot be fulfilled by fixed-term or part

access to skilled labour whose cos

of employment will increase stable full

labour relations and promoting employment protection. Finally, this legal institute supports 

a sheltered intercompany movement of workers and encourages the networking of SMEs. As 

a consequence, the contract with a plurality of employers could credit the slogan of 

flexicurity: more flexibility for employers and more security for employees. The aim of the 

present paper is to assess the impact of this regulation in the employment relations and 

determine the effectiveness of this regime regarding its goals. In this context, we shall analyse 

the problems raised by its legal configuration and practical applicat

evaluate them in a comparative perspective, considering different or similar solutions 

encountered in the French, the Italian and the Spanish legal systems.

Key words: plurality of employers

common organizational structure
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Regulating the Contract with a Plurality of Employers: killing two birds with one stone?

The main objectives of this legal regulation are, on the one hand, to solve the problems arising 

from the identification of the employer in relations between a plurality of actors and establish 

the corresponding responsibilities. Therefore, this regime could lead to a "re

of corporate responsibilities instead of the usual externalization, improving employees’ 

protection. On the other hand, this type of contract would allow SMEs to meet needs of 

manpower that do not justify the employment of permanent full-time workers or else that 

term or part-time contracts; additionally, it may allow them to 

access to skilled labour whose costs they could not support alone. Furthermore, this modality 

of employment will increase stable full-time jobs, favouring some regression of the precarious 

labour relations and promoting employment protection. Finally, this legal institute supports 

red intercompany movement of workers and encourages the networking of SMEs. As 

a consequence, the contract with a plurality of employers could credit the slogan of 

flexicurity: more flexibility for employers and more security for employees. The aim of the 

present paper is to assess the impact of this regulation in the employment relations and 

determine the effectiveness of this regime regarding its goals. In this context, we shall analyse 

the problems raised by its legal configuration and practical application in Portugal and 

evaluate them in a comparative perspective, considering different or similar solutions 

encountered in the French, the Italian and the Spanish legal systems. 

plurality of employers, single contractual relationship, group of en

common organizational structure, corporate responsibility 

Employers: killing two birds with one stone? 

The main objectives of this legal regulation are, on the one hand, to solve the problems arising 

of actors and establish 

the corresponding responsibilities. Therefore, this regime could lead to a "re-internalisation" 

of corporate responsibilities instead of the usual externalization, improving employees’ 

ntract would allow SMEs to meet needs of 

time workers or else that 

time contracts; additionally, it may allow them to 

ts they could not support alone. Furthermore, this modality 

time jobs, favouring some regression of the precarious 

labour relations and promoting employment protection. Finally, this legal institute supports 

red intercompany movement of workers and encourages the networking of SMEs. As 

a consequence, the contract with a plurality of employers could credit the slogan of 

flexicurity: more flexibility for employers and more security for employees. The aim of the 

present paper is to assess the impact of this regulation in the employment relations and 

determine the effectiveness of this regime regarding its goals. In this context, we shall analyse 

ion in Portugal and 

evaluate them in a comparative perspective, considering different or similar solutions 

group of enterprises, 
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Konkurencyjność rynku pracy a obciążenia socjalne podmiotów zatrudniających 
competition in the labour market and social b
 

Wybór zatrudnienia pracowniczego czy też pozapracowniczego wiąże się każdorazowo 

z pewnym wachlarzem korzyści socjalnych dla pracowników, a zarazem obciążeń socjalnych 

dla przedsiębiorców. Niejednokrotnie podmiot zatrudniający w 

osoby wykonujące pracę na jego rzecz na podstawie stosunku pracy ponosi dużo większe 

koszty socjalne niż podmioty wykorzystujące tzw. samozatrudnienie. Samozatrudnienie jest 

jedną z dość popularnych form zatrudnienia w usługach. W akt

częściej powstaje pytanie o dopuszczalność stosowania tej formy zatrudnienia w świetle 

zasady konkurencji na rynku pracy. Przykładem może być rynek transportowy, na którym 

dość popularną formą jest korzystanie z przedsiębiorc

samozatrudnionych kierowców. Często przy tym te same podmioty zatrudniające stają 

w postępowaniach przetargowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena w świetle 

konkurencyjności rynku pracy swobody wyboru przez podmioty

samozatrudnienia oraz zatrudnienia pracowniczego w przypadku świadczenia niektórych 

usług, jak również skuteczność aktualnych instrumentów prawnych mających na celu 

obchodzenie zatrudnienia pracowniczego samozatrudnieniem.

Slowa klucze: pracownik, pracodawca, konkurencyjność, rynek pracy, koszty socjalne, 

samozatrudnienie 

___________________________________________________________________________

The choice of employee or non

social benefits for employees, and at the same time social burdens for entrepreneurs. Often 

times, an entity employing persons working for it on the basis of an employment relationship 

under the same conditions incurs much greater social costs than entities using th

self-employment. Self-employment is one of the fairly popular forms of employment in 

services. In the current market situation, a question arises more and more often about the 

admissibility of using this form of employment in the light of the p

the labor market. An example may be the transport market, where the use of employees or 

self-employed drivers is a fairly popular form. Often, the same employing entities take part in 
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Konkurencyjność rynku pracy a obciążenia socjalne podmiotów zatrudniających 
competition in the labour market and social burdens for entrepreneurs] 

Wybór zatrudnienia pracowniczego czy też pozapracowniczego wiąże się każdorazowo 

pewnym wachlarzem korzyści socjalnych dla pracowników, a zarazem obciążeń socjalnych 

dla przedsiębiorców. Niejednokrotnie podmiot zatrudniający w tych samych warunkach 

osoby wykonujące pracę na jego rzecz na podstawie stosunku pracy ponosi dużo większe 

koszty socjalne niż podmioty wykorzystujące tzw. samozatrudnienie. Samozatrudnienie jest 

jedną z dość popularnych form zatrudnienia w usługach. W aktualnej sytuacji rynkowej coraz 

częściej powstaje pytanie o dopuszczalność stosowania tej formy zatrudnienia w świetle 

zasady konkurencji na rynku pracy. Przykładem może być rynek transportowy, na którym 

dość popularną formą jest korzystanie z przedsiębiorców z zatrudnienia pracowniczego lub 

samozatrudnionych kierowców. Często przy tym te same podmioty zatrudniające stają 

postępowaniach przetargowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena w świetle 

konkurencyjności rynku pracy swobody wyboru przez podmioty

samozatrudnienia oraz zatrudnienia pracowniczego w przypadku świadczenia niektórych 

usług, jak również skuteczność aktualnych instrumentów prawnych mających na celu 

obchodzenie zatrudnienia pracowniczego samozatrudnieniem. 

ownik, pracodawca, konkurencyjność, rynek pracy, koszty socjalne, 

___________________________________________________________________________

The choice of employee or non-employee employment is always associated with a range of 

efits for employees, and at the same time social burdens for entrepreneurs. Often 

times, an entity employing persons working for it on the basis of an employment relationship 

under the same conditions incurs much greater social costs than entities using th

employment is one of the fairly popular forms of employment in 

services. In the current market situation, a question arises more and more often about the 

admissibility of using this form of employment in the light of the principle of competition in 

the labor market. An example may be the transport market, where the use of employees or 

employed drivers is a fairly popular form. Often, the same employing entities take part in 

Konkurencyjność rynku pracy a obciążenia socjalne podmiotów zatrudniających [The 

Wybór zatrudnienia pracowniczego czy też pozapracowniczego wiąże się każdorazowo 

pewnym wachlarzem korzyści socjalnych dla pracowników, a zarazem obciążeń socjalnych 

tych samych warunkach 

osoby wykonujące pracę na jego rzecz na podstawie stosunku pracy ponosi dużo większe 

koszty socjalne niż podmioty wykorzystujące tzw. samozatrudnienie. Samozatrudnienie jest 

ualnej sytuacji rynkowej coraz 

częściej powstaje pytanie o dopuszczalność stosowania tej formy zatrudnienia w świetle 

zasady konkurencji na rynku pracy. Przykładem może być rynek transportowy, na którym 

ów z zatrudnienia pracowniczego lub 

samozatrudnionych kierowców. Często przy tym te same podmioty zatrudniające stają 

postępowaniach przetargowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena w świetle 

konkurencyjności rynku pracy swobody wyboru przez podmioty zatrudniające 

samozatrudnienia oraz zatrudnienia pracowniczego w przypadku świadczenia niektórych 

usług, jak również skuteczność aktualnych instrumentów prawnych mających na celu 

ownik, pracodawca, konkurencyjność, rynek pracy, koszty socjalne, 

___________________________________________________________________________ 

employee employment is always associated with a range of 

efits for employees, and at the same time social burdens for entrepreneurs. Often 

times, an entity employing persons working for it on the basis of an employment relationship 

under the same conditions incurs much greater social costs than entities using the so-called 

employment is one of the fairly popular forms of employment in 

services. In the current market situation, a question arises more and more often about the 

rinciple of competition in 

the labor market. An example may be the transport market, where the use of employees or 

employed drivers is a fairly popular form. Often, the same employing entities take part in 



 

 

tender procedures. The aim of this article is

labor market, the freedom of choice by self

in the case of the provision of certain services, as well as the effectiveness of current legal 

instruments aimed at circumventing employee employment with self

Key words: employer, employee, competitiveness, labour market, social costs, self

employment 
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tender procedures. The aim of this article is to assess, in the light of the competitiveness of the 

labor market, the freedom of choice by self-employed employers and employee employment 

in the case of the provision of certain services, as well as the effectiveness of current legal 

at circumventing employee employment with self-employment.

employer, employee, competitiveness, labour market, social costs, self

 

to assess, in the light of the competitiveness of the 

employed employers and employee employment 

in the case of the provision of certain services, as well as the effectiveness of current legal 

employment. 

employer, employee, competitiveness, labour market, social costs, self-
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Kierownictwo w konstrukcji delegowania pracowników
[The management in the framework of the posting of workers 
issues] 
 

W niniejszym referacie chciałbym przedstawić problem kierownictwa pracodawcy 

delegującego w konstrukcji delegowania 

jest odmiennie ukształtowana w trzech rodzajach delegowania opisanego w art. 3 ust. 

1 dyrektywy 96/71 . Wśród tych trzech rodzajów faktyczne zachowanie kierownictwa jest 

cechą konstytutywną tylko jednego rod

czyli takie o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy 96/71 (delegowanie wlaściwe). 

Usługa ta jest faktycznie wykonywana przez pracowników delegowanych pod kierownictwem 

pracodawcy delegującego. W prz

pracowników do pracy w innym państwie członkowskim UE za nie spełniające definicji 

delegowanie opisane w art. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy 96/71. Dyrektywa wskazuje także dwa 

inne rodzaje delegowania. Po pierw

corporate), gdzie z istoty takiego delegowania wynika zerwanie związku kierownictwa 

pracodawcy wobec pracowników delegowanych na czas delegowania. W tym rodzaju 

delegowania praca jest wykonywana pod kier

pracownik zostały wysłany. Po drugie, istnieje trzeci rodzaj delegowania w formie agencji 

tymczasowej, gdzie istotą działalności agencji jest udostępnianie pracowników innemu 

podmiotowi- pracodawcy użytkownik

praca. Wobec powyższego istnieją dwa rodzaje delegowania pracowników, gdzie dochodzi do 

zerwania kierownictwa pracodawcy delegującego nad pracą pracownika delegowanego. 

Wskazane elementy konstrukcyjne mają ko

konieczność określenia zakresów odpowiedzialności pracodawcy delegującego w odniesieniu 

do zapewnienia poszczególnych praw pracowniczych. Przykładowo, kto jest odpowiedzialny 

za wypadek przy pracy, który zdarzy się 

(pracodawca delegujący), która wysłała pracownika, czy spółka pod kierownictwem, której 

pracownik świadczył pracę. Drugi problem dotyczy, odpowiedzialności 

administracyjnoprawnej przedsiębiorcy delegującego

delegowania. Obowiązki te co do zasady ciążą na pracodawcy delegującym. Problem, jaki 
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Kierownictwo w konstrukcji delegowania pracowników- problemy teoretyczne i praktyczne 
[The management in the framework of the posting of workers – theoretical and practical 

W niniejszym referacie chciałbym przedstawić problem kierownictwa pracodawcy 

delegującego w konstrukcji delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która to 

jest odmiennie ukształtowana w trzech rodzajach delegowania opisanego w art. 3 ust. 

dyrektywy 96/71 . Wśród tych trzech rodzajów faktyczne zachowanie kierownictwa jest 

cechą konstytutywną tylko jednego rodzaju delegowania. Jest to delegowanie jako usługa, 

czyli takie o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy 96/71 (delegowanie wlaściwe). 

Usługa ta jest faktycznie wykonywana przez pracowników delegowanych pod kierownictwem 

pracodawcy delegującego. W przypadku braku kierownictwa należy uznać „wysłanie” 

pracowników do pracy w innym państwie członkowskim UE za nie spełniające definicji 

delegowanie opisane w art. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy 96/71. Dyrektywa wskazuje także dwa 

inne rodzaje delegowania. Po pierwsze jest to delegowanie w ramach grupy spółek (intra 

corporate), gdzie z istoty takiego delegowania wynika zerwanie związku kierownictwa 

pracodawcy wobec pracowników delegowanych na czas delegowania. W tym rodzaju 

delegowania praca jest wykonywana pod kierownictwem innej spółki z tej samej grupy, gdzie 

pracownik zostały wysłany. Po drugie, istnieje trzeci rodzaj delegowania w formie agencji 

tymczasowej, gdzie istotą działalności agencji jest udostępnianie pracowników innemu 

pracodawcy użytkownikowi i to pod jego kierownictwem jest wykonywana 

praca. Wobec powyższego istnieją dwa rodzaje delegowania pracowników, gdzie dochodzi do 

zerwania kierownictwa pracodawcy delegującego nad pracą pracownika delegowanego. 
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(pracodawca delegujący), która wysłała pracownika, czy spółka pod kierownictwem, której 

pracownik świadczył pracę. Drugi problem dotyczy, odpowiedzialności 

administracyjnoprawnej przedsiębiorcy delegującego, np. obowiązku zgłoszenia faktu 

delegowania. Obowiązki te co do zasady ciążą na pracodawcy delegującym. Problem, jaki 
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występuje dotyczy dopuszczalności ustanowienia przepisów w prawie krajowym państw 

członkowskich UE, w myśl których podmioty które sprawuj

pracownikiem delegowanym i nie będącym pracodawcami delegującymi mogą ponosić 

współodpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków o charakterze administracyjnym, 

ciążących na pracodawcy delegującym. Ostatni problem dotyczy solid

odpowiedzialności w łańcuchu podwykonawców, czy za podwykonawcę można uznać inną 

spółkę w grupie spółek albo pracodawcę użytkownika i taki podmiot może ponosić 

odpowiedzialność np. za brak zapłaty wynagrodzenia pracownikowi? Rozstrzygnięcia 

wskazanych problemów ma doniosły wymiar teoretyczny i praktyczny, gdyż obrazuje 

rozbicie tradycyjnej więzi, jaka występuje w stosunku pracy.

Slowa klucze: delegowanie pracowników, swoboda świadczenia usług, kierownictwo, 

pracodawca 
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II Keynote Speech 
 

The ongoing transformation of work has been increasing the number of working relationships 

not falling within the domain of labour law. Non

arrangements, most recently those prompted by the so

customary employment tests, since the employee/self

eclipsed. The Court of Justice of the European Union, in shaping the scope of EU labour law, 

has been looking beyond the traditional catego

movement of workers, the Court has built a common European concept of worker, broader 

than that of ‘employee’ endorsed by national jurisdictions, applying it to an increasing body 

of EU social legislation. The EU le

the Court of Justice jurisprudence.
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The ongoing transformation of work has been increasing the number of working relationships 

not falling within the domain of labour law. Non-standard and contingent working 

arrangements, most recently those prompted by the so-called gig economy, struggle to meet 

customary employment tests, since the employee/self-employed dichotomy has long been 

eclipsed. The Court of Justice of the European Union, in shaping the scope of EU labour law, 

has been looking beyond the traditional categories. Starting from the area of the free 

movement of workers, the Court has built a common European concept of worker, broader 

than that of ‘employee’ endorsed by national jurisdictions, applying it to an increasing body 

of EU social legislation. The EU legislator seems moving in the same direction, embracing 

the Court of Justice jurisprudence. 
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Concept of worker according to the criteria given by the Court of Justice of the European 
Union 
 

The new productive paradigm configured by the era of digital

the health crisis that is currently hitting the world, seems to highlight the need to have legal 

concepts to be used and applied at global level.

In this sense, initiatives such as this International Conference on the concepts of employee 

and employer are especially transcendent, since from it, spaces for international dialogue are 

opened that allow reflection and communion of different legal cultures.

In order to contribute to this supranational discussion, our proposal offers an updated 

overview of the concept of worker according to the most recent criteria given by the European 

Court of Justice. In this sense and how it is known, the role played by the Court in shaping 

this concept has been a crucial one, especially because the EU law has never clearly provided 

a definition of “worker” or even “employment contract”. 

The revision to the case law of the ECJ of the last three years allows us, on one side, to 

structure the study in three main paragraphs that coincide with the areas in which the concept 

of worker has been discussed. The first one is related to employment protection and how the 

idea of worker swing on the element of subordination. The second group of cases leads 

the area of social protection that causes the blur of the limits of the concept accordingly to the 

national distinction between employee and self

workers and right to establishment are the contexts in which t

these who are actively working and those who wishes to.

And, on the other hand, to highlight the importance given by the Court to the scope of 

guaranteeing the effectiveness of the Directives.

a conclusion that in fact this effectiveness is the real engine of Europe´s construction 

understood as a legal reality and not only a political one

cultures needs to achieve and to sta

areas in the integrative wheel that is already Europe.
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Concept of worker according to the criteria given by the Court of Justice of the European 

productive paradigm configured by the era of digital-robotization, also affected by 

the health crisis that is currently hitting the world, seems to highlight the need to have legal 

concepts to be used and applied at global level. 

such as this International Conference on the concepts of employee 

and employer are especially transcendent, since from it, spaces for international dialogue are 

opened that allow reflection and communion of different legal cultures. 

to this supranational discussion, our proposal offers an updated 

overview of the concept of worker according to the most recent criteria given by the European 

Court of Justice. In this sense and how it is known, the role played by the Court in shaping 

s concept has been a crucial one, especially because the EU law has never clearly provided 

a definition of “worker” or even “employment contract”.  

The revision to the case law of the ECJ of the last three years allows us, on one side, to 

dy in three main paragraphs that coincide with the areas in which the concept 

of worker has been discussed. The first one is related to employment protection and how the 

idea of worker swing on the element of subordination. The second group of cases leads 

the area of social protection that causes the blur of the limits of the concept accordingly to the 

national distinction between employee and self-employed. Finally, freedom of movement of 

workers and right to establishment are the contexts in which the concept of worker admits 

these who are actively working and those who wishes to. 

And, on the other hand, to highlight the importance given by the Court to the scope of 

guaranteeing the effectiveness of the Directives. In this regard we could advance as 

conclusion that in fact this effectiveness is the real engine of Europe´s construction 

understood as a legal reality and not only a political one- because the coordination of legal 

cultures needs to achieve and to start from a unique point, this is, the continuous integration of 

areas in the integrative wheel that is already Europe. 
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Pojęcia „pracownika” i „pracodawcy” w nauce prawa zatrudnienia a filozofia analityczna 
[The concepts of "employee" and "employer" in the science of employment law and analytical 
philosophy] 
 

Naukowa refleksja nad modelem zatrudnienia, a konkretnie nad prawnym modelem 

zatrudnienia, jak w każdej nauce nieodzownie musi być oparta na pewnym ładzie 

pojęciowym. Tym bardziej nieodzowne jest to wówczas, gdy ma jej towarzyszyć element 

dyskursu naukowego a jego efektem ma być ustalenie pewnych wspólnych wniosków, bądź 

przynajmniej wspólne ustalenie (odkodowanie) zasadniczych problemów lub zbiorów 

problemów, dających się usystematyzować według pewnego klucza (kluczy). Jak słusznie 

zauważają organizatorzy Konferencji, refleksja nad prawnym modelem zatrudnienia jest 

w dzisiejszych czasach coraz bardziej skomplikowana już tylko z tego powodu, że żyjemy 

w świecie zglobalizowanym na dotąd nie spotykaną skalę, wciąż wzrasta różnorodność 

modeli świadczenia pracy a co za tym idzie coraz bardziej skomplikowaną kwestią staje się 

ustalenie zakresu nieodzownej (z punktu widzenia aksjologicznego) ochrony wykonawcy 

pracy świadczonej na rzecz innego podmiotu. Różnorodność w badaniach naukowych stanowi 

oczywiście wartość samą w sobie, należy jednak pamiętać, że prawo jest taką dziedziną, 

w której refleksja naukowa finalnie ma wartość wtedy, gdy można jej przypisać walor 

utylitarny. We współczesnej „zglobalizowanej” rzeczywistości owa utylitarność musi być 

oceniana w kontekście możliwości aplikacyjnych wypracowanych wniosków teoretycznych 

dla budowania modeli wykraczających poza ustawodawstwa krajowe. To zaś, jak się wydaje, 

nie jest możliwe bez przyjęcia możliwie najefektywniejszej metodologii prowadzenia 

dyskursu naukowego w badanym obszarze. Powyższe konstatacje nasuwają istotne 

podobieństwo do tego, co było asumptem dla zrodzenia się na przełomie XIX i XX w. 

całkowicie nowego nurtu w filozofii a mianowicie filozofii analitycznej. Nurt ten wyrósł 

bowiem nie tylko w opozycji do tzw. filozofii „tradycyjnej”, ale przede wszystkim na bazie 

przekonania, że świat jest na tyle złożony, że nie można go ująć w jednej wszechogarniającej 

syntezie. A więc i filozofia a zatem nauka nie syntezuje, lecz analizuje to, co analizie podlega. 

To jej metoda i zadanie. Filozofia analityczna to przy tym najbardziej popularny nurt filozofii 

współczesnej a do jej prekursorów, obok uznanych przedstawicieli b

i skandynawskiej filozofii analitycznej czy Koła Wiedeńskiego (wraz z Karlem Popperem), 
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należy zaliczyć także polskich filozofów związanych z lwowsko 

filozoficzną. Filozofia analityczna opiera się na czterech f

zjawisk, analizie (badaniu) języka, logice i intersubiektywizmie. Każdy analityk swoją pracę 

zaczyna od analizy językowej. Dlatego, że dostęp do pojęć mamy tylko przez język. Jeśli 

zatem chcemy „zbadać”, „wyznaczyć”, doprowa

„wyznaczenia” pojęć „pracownika” i „pracodawcy” po to, by na bazie tych ustaleń stworzyć 

nową jakość, czyli adekwatny prawny model zatrudnienia, pomocna w tym może się okazać 

metodologia, którą posługuje się filozof

odnośnie do samego procesu definiowania, rodzaju definicji oraz istoty przekładu jednego 

języka na drugi. Tę myśl rozwinę w referacie na przykładzie analiz dotyczących rodzajów 

definicji przeprowadzonych prze

i wpływowych (także w nauce światowe) polskich filozofów analitycznych. Koncentruje się 

szczególności na pokazaniu korzyści płynących z podziału definicji na definicje realne 

i nominalne w kontekście definicji pojęć „pracownik” i ”pracodawca” i aplikacji tego 

podziału do języka prawodawstwa unijnego. Ujmując rzecz w dużym skrócie, chodzi o to, 

aby wyłącznie na bazie korekty i doprecyzowania „języka” unijnego (pojęć tego języka 

relewantnych dla prawa zatrudnienia) uzyskać wspólną, przynajmniej wyjściowo, 

płaszczyznę dla konstruowania prawnych modeli zatrudnienia. Żadnego modelu nie da się 

bowiem zbudować, jeśli nie wiemy, czego dokładnie ten model ma dotyczyć. Ponieważ nie 

daje się tworzyć prawa bez ję

okazać się, że dalej wszystko jest dużo prostsze. Niniejszy referat należy traktować jako 

zaczyn takiego właśnie nurtu dyskusji 

zatrudnienia. 

Slowa klucze: pracownik, pracodawca, prawo zatrudnienia, definicja realna, definicja 

nominalna, filozofia analityczna
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The concepts of "employee" and "employer" in the science of employment law and analytical 

philosophy Scientific reflection on the employment model, and more specifically on the legal 

model of employment, as in any science, should be based necessarily on a 

order. It is all the more necessary when it have to be accompanied by an element of scientific 

discourse and its effect should be to establish certain common conclusions, or at least to 

jointly establish (decode) fundamental problems or 
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należy zaliczyć także polskich filozofów związanych z lwowsko - warszawską szkołą 

filozoficzną. Filozofia analityczna opiera się na czterech filarach: analizie rzeczywistych 

zjawisk, analizie (badaniu) języka, logice i intersubiektywizmie. Każdy analityk swoją pracę 

zaczyna od analizy językowej. Dlatego, że dostęp do pojęć mamy tylko przez język. Jeśli 

zatem chcemy „zbadać”, „wyznaczyć”, doprowadzić do „uwspólnienia”, „zbudowania” czy 

„wyznaczenia” pojęć „pracownika” i „pracodawcy” po to, by na bazie tych ustaleń stworzyć 

nową jakość, czyli adekwatny prawny model zatrudnienia, pomocna w tym może się okazać 
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odnośnie do samego procesu definiowania, rodzaju definicji oraz istoty przekładu jednego 

języka na drugi. Tę myśl rozwinę w referacie na przykładzie analiz dotyczących rodzajów 

definicji przeprowadzonych przez Kazimierza Ajdukiewicza, jednego z najbardziej uznanych 

i wpływowych (także w nauce światowe) polskich filozofów analitycznych. Koncentruje się 

szczególności na pokazaniu korzyści płynących z podziału definicji na definicje realne 

e definicji pojęć „pracownik” i ”pracodawca” i aplikacji tego 

podziału do języka prawodawstwa unijnego. Ujmując rzecz w dużym skrócie, chodzi o to, 

aby wyłącznie na bazie korekty i doprecyzowania „języka” unijnego (pojęć tego języka 

zatrudnienia) uzyskać wspólną, przynajmniej wyjściowo, 

płaszczyznę dla konstruowania prawnych modeli zatrudnienia. Żadnego modelu nie da się 

bowiem zbudować, jeśli nie wiemy, czego dokładnie ten model ma dotyczyć. Ponieważ nie 

daje się tworzyć prawa bez języka ustalmy wpierw reguły tego języka, wtedy zaś może 

okazać się, że dalej wszystko jest dużo prostsze. Niniejszy referat należy traktować jako 

zaczyn takiego właśnie nurtu dyskusji – korekty metodologii budowania modelu stosunków 

pracownik, pracodawca, prawo zatrudnienia, definicja realna, definicja 

nominalna, filozofia analityczna 
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according to a certain key(s). As the organizers of the Conference rightly point out, reflection 

on the legal model of employment these days is more and more complicated for that only 

reason, we live in a globalize

work is still growing, and thus an increasingly complex issue it becomes the determination of 

the scope of the indispensable (from the axiological point of view) protection of the performer 

of work for another entity. Diversity in scientific research is of course a value in itself, but it 

should be remembered that law is a field in which scientific reflection ultimately has value 

when it can be assigned a utilitarian value. In the contemporary "glo

utilitarianism must be assessed in the context of the application possibilities of the developed 

theoretical conclusions for building models going beyond national legislation. This, as it 

seems, is not possible without adopting the m

conducting scientific discourse in the studied area. The above findings suggest a significant 

similarity to what prompted the emergence of a completely new trend in philosophy at the 

turn of the 19th and 20th centurie

only in opposition to the so-called "traditional" philosophy, but above all on the basis of the 

belief that the world is so complex that it cannot be summarized in one all

synthesis. So philosophy, and therefore science, does not synthesize but analyzes what is 

subject to analysis. This is her method and task. Analytical philosophy is at the same time the 

most popular trend in contemporary philosophy and its precursors, next to recogn

representatives of British, American and Scandinavian analytical philosophy or the Vienna 

Circle (together with Karl Popper), also include Polish philosophers associated with the Lvov

Warsaw school of philosophy. Analytical philosophy is based on four

real phenomena, the analysis (study) of language, logic and intersubjectivism. Each analyst 

begins his work with a linguistic analysis. Because we only have access to concepts through 

language. Therefore, if we want to "investigat

"builded" or "designation" of the concepts of "employee" and "employer" in order to create 

a new quality based on these findings, i.e. an adequate legal model of employment, the 

methodology used by analytical philo

regarding the definition process itself, the type of definition and the essence of translating one 

language into another. I will develop this idea in my paper on the example of analyzes of the 

types of definitions carried out by Kazimierz Ajdukiewicz, one of the most recognized and 

influential (also in world science) Polish analytical philosophers. I will focuses in particular 

on showing the benefits of division the definition into real definitions an
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on the legal model of employment these days is more and more complicated for that only 
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in the context of the definition of the terms "employee" and "employer" and on application of 

this division to the language of the EU legislation. To put it briefly, the point is, to obtain a 

common, at least initially, ground for con

basis of the correction and clarification of the "language" of the EU (of the terms of this 

language, that are essential for employment law). No model can be built if we don’t know 

what exactly this model is about. Since it is impossible to create a law without language, let's 

first establish the rules of this language, then it may turn out that everything is much simpler. 

This paper should be treated as a starting point for such a trend of discussion 

the methodology of building the model of employment relationship.
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in the context of the definition of the terms "employee" and "employer" and on application of 

this division to the language of the EU legislation. To put it briefly, the point is, to obtain a 

common, at least initially, ground for constructing of legal model of employment only on the 

basis of the correction and clarification of the "language" of the EU (of the terms of this 

language, that are essential for employment law). No model can be built if we don’t know 

is about. Since it is impossible to create a law without language, let's 

first establish the rules of this language, then it may turn out that everything is much simpler. 

This paper should be treated as a starting point for such a trend of discussion 

the methodology of building the model of employment relationship. 
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The EU concept of worker and its potential for the protection of workers.
 

The question that was posted in this presentation concerns the idea of codification of 

definition of ‘worker’ at the EU level? Two ideas can be here explored: 1) creation of one 

single definition of a worker that mark the personal scope of EU employment legislation; 2) 

development of a particular definitions of a worker tailored to the purpose of a different 

pieces of EU employment legislation in which it is to be applied. We already may observe 

a clear tendency for adopting a uniform concept of ‘worker’ in the area EU labour law. This 

concept is based on the definition set out by the CJEU in the case of Lawrie

to the free movement of workers. As a step in this direction is to limit th

appreciation to Member States when implementing Directives whose personal scope of 

application is shaped by the reference to the national concept of worker. On the other

the extention of the term ‘worker’ beyond the 

a ‘purposive’justification, breaking away the idea of unitary worker status in the framework 

of EU law.   

Key words: worker, European Union, free movement of workers, primary EU law, secondary 

EU law. 
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Pracownik zdalny – niezbędna rewolucja czy krok w niepożądanym kierunku? 
worker – necessary revolution or a step towards undesirable direction?]
 

Praca wykonywana poza siedzibą pracodawcy nie jest zjawiskiem nowym. Jest ona znana od 

dekad, choć oczywiste jest, że w miarę rozwoju technologii zmienia ona swój wymiar. Kiedyś 

obejmowała swoim zakresem prace manualne, techniczne, aby dziś być niemalże 

odzwierciedleniem tego, co pracownik robi w typowym miejscu pracy. Praca zdigitalizowana 

rozwija się od lat, przybierając częstokroć formę umożliwiającą wykonywanie obowiązków 

pracowniczych z dowolnie wybranego, byle posiadającego dostęp do Internetu, miejsca na 

Ziemi. Do domów pracowników zdalnych przeniosły się zatem uniwersytety, jako miejsca 

prowadzenia wykładów i badań; działy księgowe; działy administracyjne; a nawet urzędy 

państwowe. Różnice pomiędzy miejscem i czasem pracy, a miejscem i czasem poza pracą 

uległy zatarciu. Każda zaleta pracy zdalnej znajduje swoje odzwierciedlenie w jej wadzie. 

Oszczędność czasu w dojazdach do pracy, przez niektórych pracowników postrzegana jest 

jako pozbawienie ich jedynej w ciągu dnia możliwości pobycia w samotności i czasu na 

refleksję nawet, jeśli był to czas stania w korkach. Elastyczność w dopasowywaniu czasu 

pracy do potrzeb życia rodzinnego prowadzi do tego, że pracownik pracuje de facto non stop 

– nie zaznając momentu zakończenia dnia pracy. Przykłady można mnożyć. Pracownik 

zdalny to pracowni, który musi posiadać odpowiednie umiejętności, sprzęt oraz 

wyodrębnioną część domu/mieszkania do pracy. Umiejętność pracy zdalnej to nie tylko 

kompetencje technologiczne związane z rosnącą digitalizacją procesów pracy 

umiejętność samodyscypliny i organizacji dnia pracy, którego rytm przestaje wyznaczać praca

w zespole, w wyznaczonej przez pracodawcę dynamice. Pracownik zdalny to pracownik, 

który posiada zdalnego pracodawcę. Pracodawca taki musie mieć świadomość barier, przed 

którymi staje pracownik zdalny. Tego, że nie może od niego wymagać nieustannej gotowo

do pracy oraz tego, że tylko właściwy balans pomiędzy nadmierną kontrolą a zupełną 

swobodą pracownika zdalnego w organizowaniu swojej pracy doprowadzi do tego, że 

pracownik zdalny będzie pracował wydajnie. Wydajność tę należy mierzyć wszakże w długiej 

perspektywie bacząc na unikanie okresów przepracowania. Zgłaszane wystąpienie będzie 

prezentowało główne wyzwania, jakie stają przed pracownikiem zdalnym przy założeniu, że 

ta forma zatrudnienia będzie wykorzystywana szeroko również po zakończeniu pandemii
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umiejętność samodyscypliny i organizacji dnia pracy, którego rytm przestaje wyznaczać praca

w zespole, w wyznaczonej przez pracodawcę dynamice. Pracownik zdalny to pracownik, 

który posiada zdalnego pracodawcę. Pracodawca taki musie mieć świadomość barier, przed 

którymi staje pracownik zdalny. Tego, że nie może od niego wymagać nieustannej gotowo

do pracy oraz tego, że tylko właściwy balans pomiędzy nadmierną kontrolą a zupełną 

swobodą pracownika zdalnego w organizowaniu swojej pracy doprowadzi do tego, że 

pracownik zdalny będzie pracował wydajnie. Wydajność tę należy mierzyć wszakże w długiej 

perspektywie bacząc na unikanie okresów przepracowania. Zgłaszane wystąpienie będzie 

prezentowało główne wyzwania, jakie stają przed pracownikiem zdalnym przy założeniu, że 

ta forma zatrudnienia będzie wykorzystywana szeroko również po zakończeniu pandemii

niezbędna rewolucja czy krok w niepożądanym kierunku? [The remote 

Praca wykonywana poza siedzibą pracodawcy nie jest zjawiskiem nowym. Jest ona znana od 

oczywiste jest, że w miarę rozwoju technologii zmienia ona swój wymiar. Kiedyś 

obejmowała swoim zakresem prace manualne, techniczne, aby dziś być niemalże 

odzwierciedleniem tego, co pracownik robi w typowym miejscu pracy. Praca zdigitalizowana 

od lat, przybierając częstokroć formę umożliwiającą wykonywanie obowiązków 

pracowniczych z dowolnie wybranego, byle posiadającego dostęp do Internetu, miejsca na 

Ziemi. Do domów pracowników zdalnych przeniosły się zatem uniwersytety, jako miejsca 

nia wykładów i badań; działy księgowe; działy administracyjne; a nawet urzędy 

państwowe. Różnice pomiędzy miejscem i czasem pracy, a miejscem i czasem poza pracą 

uległy zatarciu. Każda zaleta pracy zdalnej znajduje swoje odzwierciedlenie w jej wadzie. 

zędność czasu w dojazdach do pracy, przez niektórych pracowników postrzegana jest 

jako pozbawienie ich jedynej w ciągu dnia możliwości pobycia w samotności i czasu na 

refleksję nawet, jeśli był to czas stania w korkach. Elastyczność w dopasowywaniu czasu 

racy do potrzeb życia rodzinnego prowadzi do tego, że pracownik pracuje de facto non stop 

nie zaznając momentu zakończenia dnia pracy. Przykłady można mnożyć. Pracownik 

zdalny to pracowni, który musi posiadać odpowiednie umiejętności, sprzęt oraz 

nioną część domu/mieszkania do pracy. Umiejętność pracy zdalnej to nie tylko 

kompetencje technologiczne związane z rosnącą digitalizacją procesów pracy – to również 

umiejętność samodyscypliny i organizacji dnia pracy, którego rytm przestaje wyznaczać praca 

w zespole, w wyznaczonej przez pracodawcę dynamice. Pracownik zdalny to pracownik, 

który posiada zdalnego pracodawcę. Pracodawca taki musie mieć świadomość barier, przed 

którymi staje pracownik zdalny. Tego, że nie może od niego wymagać nieustannej gotowości 

do pracy oraz tego, że tylko właściwy balans pomiędzy nadmierną kontrolą a zupełną 

swobodą pracownika zdalnego w organizowaniu swojej pracy doprowadzi do tego, że 

pracownik zdalny będzie pracował wydajnie. Wydajność tę należy mierzyć wszakże w długiej 

perspektywie bacząc na unikanie okresów przepracowania. Zgłaszane wystąpienie będzie 

prezentowało główne wyzwania, jakie stają przed pracownikiem zdalnym przy założeniu, że 

ta forma zatrudnienia będzie wykorzystywana szeroko również po zakończeniu pandemii 



 

 

COVID-19. Zagadnienie to analizowane będzie nie tylko z perspektywy samego pracownika 

zdalnego, który nie jest przecież samotną wyspą. W dotychczasowych analizach nad 

zjawiskiem pracy zdalnej zdecydowanie brakuje odniesień do wpływu, jaki na sytuację 

pracownika zdalnego wywiera zdalny pracodawca, czyli podmiot, który pomimo zmiany 

sposobu świadczenia pracy, wciąż ma fundamentalne znaczenie dla sposobu organizacji 

pracy, a zatem również dla warunków zatrudnienia. Podejmowane wątki dotyczyć będą takich 

szczegółowych problemów jak chociażby konsekwencje związane z odmową wykonywania 

pracy zdalnej, wpływie „uzdalnienia” pracy na uprawnienia pracowników czy zachwiania 

równowagi pomiędzy organizacją życia prywatnego i zawodowego. Poczynione uwagi 

pozwolą rozstrzygnąć, czy nagły, przyspieszony rozwój pracy zdalnej uznać trzeba za element 

trwającej od dekad ewolucji, czy też może, z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika, 

ostatnie miesiące spowodowały rozkwit zatrudnienia zdalnego w niepożądanym dla 

pracowników kierunku. 

Słowa klucze: zdalny pracownik, zdalny pracodawca, praca zdalna, digitalizacja

___________________________________________________________________________

Work performed off-site of employers residence is not a new phenomenon. It has been around

for decades, although it is clear that it is changing its dimensions as technology advances. It 

used to include manual, technical work, to become today almost a reflection of what an 

employee does in a typical workplace. Digitalized work has been developi

currently taking the form of allowing employees to perform their duties from any place on 

Earth, as long as it has Internet access. Thus, universities have moved to the homes of remote 

workers, as places for lectures and research; accounting 

departments; and even government offices. The distinctions between the place and time at 

work and the place and time outside from work have blurred. Every advantage of remote 

work is reflected in its disadvantage. Saving time on

as depriving them of their only opportunity during the day to be alone and have time for 

reflection, even if it was time stuck in traffic. The flexibility to fit work hours around the 

needs of family life leads to the

experiencing the end of the workday. Examples can be multiplied. A remote worker is 

a worker who has a remote employer. Such an employer must be aware of the barriers facing 

the remote worker. The employer

expected to be available for work at all times, and that only the right balance between 
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site of employers residence is not a new phenomenon. It has been around 

for decades, although it is clear that it is changing its dimensions as technology advances. It 

used to include manual, technical work, to become today almost a reflection of what an 

employee does in a typical workplace. Digitalized work has been developing for years, 

currently taking the form of allowing employees to perform their duties from any place on 

Earth, as long as it has Internet access. Thus, universities have moved to the homes of remote 

departments; administrative 

departments; and even government offices. The distinctions between the place and time at 

work and the place and time outside from work have blurred. Every advantage of remote 

the commute is seen by some employees 

as depriving them of their only opportunity during the day to be alone and have time for 

reflection, even if it was time stuck in traffic. The flexibility to fit work hours around the 

stop - without ever 

experiencing the end of the workday. Examples can be multiplied. A remote worker is 

worker who has a remote employer. Such an employer must be aware of the barriers facing 

must be aware of the fact that the remote worker cannot be 

expected to be available for work at all times, and that only the right balance between 



 

 

excessive control and the remote worker's complete freedom to organize his or her work will 

lead to the remote worker's productivity. This productivity, however, should be measured in 

the long run, by avoiding periods of overwork. The paper will present the main challenges 

faced by the remote worker, assuming that this form of employment will be widely used also

after the end of the COVID-

perspective of the remote worker himself, as he is not a lonely island. In the analyses of the 

phenomenon of remote work that have been carried out so far, there is a de

references to the impact of the remote employer on the situation of the remote worker, i.e. an 

entity which, despite the change in the way work is carried out, is still of fundamental 

importance for the way work is organised, and therefore a

employment. The topics that will be dealt with include specific problems such as the 

consequences of the refusal to work remotely, the impact of the making work more remote on 

the rights of employees or the imbalance between the o

life. The comments will make it possible to decide whether the sudden, accelerated 

development of remote work should be regarded as an element of an evolution that has been 

going on for decades, or whether, from the 

employee, the recent months have brought about a boom in remote employment in an 

undesirable direction for employees.

Key words: remote employee, remote employer, remote work, digitalization
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excessive control and the remote worker's complete freedom to organize his or her work will 

te worker's productivity. This productivity, however, should be measured in 

the long run, by avoiding periods of overwork. The paper will present the main challenges 

faced by the remote worker, assuming that this form of employment will be widely used also

-19 pandemic. This issue will be analyzed not only from the 

perspective of the remote worker himself, as he is not a lonely island. In the analyses of the 

phenomenon of remote work that have been carried out so far, there is a de

references to the impact of the remote employer on the situation of the remote worker, i.e. an 

entity which, despite the change in the way work is carried out, is still of fundamental 

importance for the way work is organised, and therefore also for the conditions of 

employment. The topics that will be dealt with include specific problems such as the 

consequences of the refusal to work remotely, the impact of the making work more remote on 

the rights of employees or the imbalance between the organization of private and professional 

life. The comments will make it possible to decide whether the sudden, accelerated 

development of remote work should be regarded as an element of an evolution that has been 

going on for decades, or whether, from the point of view of the legal situation of the 

employee, the recent months have brought about a boom in remote employment in an 

undesirable direction for employees. 

remote employee, remote employer, remote work, digitalization
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The Evolution of the Concept of `Employee` in the Romanian Labor Law
 

In my presentation I would like to present the changes of the Romanian labor regulation 

concerning the legal concept of 

moments of the development of Romanian labor law. Nowadays, the most exciting issue in 

labor law is to study how and to what extent the umbrella of labor law regulation can be 

expanded to cover atypical forms of employment as fully as possible. The stakes are not 

small: on the one hand, the number of people working in atypical employment is increasing, 

and on the other hand, the new framework must be developed in accordance with classical 

dogmatics and a balance needs to be found between labor guarantees and labor market 

flexibility. Starting from a historical point of view, one can observe that as a result of 

legislative processes that took place in the 19th century, the history and development of labor 

relations reflects the economic, political and ideological imprint of the last century. For this 

reason, it is also clear that in our thinking about the employee, in defining the legal concept of 

the employee and in its appearance in the regulation, we also

that can be assessed as an imprint of the given era. In this early period the Romanian labor 

regulation deals with a diversity of the concept of employee, based on different laws and 

a uniform approach of the concept of em

interesting about this diversity of the perception existing in this early era of development 

considering the worker status is that the regulation of labor law today is partly reorienting 

towards this idea, albeit in a completely different context. Nowadays the principle of equal 

treatment between different groups of employee is considered a basic requirement both in 

European and Romanian national regulation, and one of the biggest challenges of the labor 

law is the regulation of new labor relation forms, called atypical work, in which we are forced 

to rethink the concept of worker as well. Since the 19th century the Romanian labor law 

regulation underwent a fundamental change. After 1989 this change was accel

one hand due to the transition to a market economy, the need to adapt to the new social, 

economic and demographic situation, and on the other hand due to the need to join the 

European Union. As a result, the current Labor Code of 2003 alread

meet these standards. However, in terms of defining the concept of employee, numerous, if 

not necessarily practical, but theoretical questions remain open to the labor law literature, 
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Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania 

The Evolution of the Concept of `Employee` in the Romanian Labor Law 

In my presentation I would like to present the changes of the Romanian labor regulation 

concerning the legal concept of the employee, highlighting some of the most relevant 

moments of the development of Romanian labor law. Nowadays, the most exciting issue in 

labor law is to study how and to what extent the umbrella of labor law regulation can be 

forms of employment as fully as possible. The stakes are not 

small: on the one hand, the number of people working in atypical employment is increasing, 

and on the other hand, the new framework must be developed in accordance with classical 

balance needs to be found between labor guarantees and labor market 

flexibility. Starting from a historical point of view, one can observe that as a result of 

legislative processes that took place in the 19th century, the history and development of labor 

elations reflects the economic, political and ideological imprint of the last century. For this 

reason, it is also clear that in our thinking about the employee, in defining the legal concept of 

the employee and in its appearance in the regulation, we also need to find the characteristics 

that can be assessed as an imprint of the given era. In this early period the Romanian labor 

regulation deals with a diversity of the concept of employee, based on different laws and 

uniform approach of the concept of employee was not typical. What we find particularly 

interesting about this diversity of the perception existing in this early era of development 

considering the worker status is that the regulation of labor law today is partly reorienting 

albeit in a completely different context. Nowadays the principle of equal 

treatment between different groups of employee is considered a basic requirement both in 

European and Romanian national regulation, and one of the biggest challenges of the labor 

is the regulation of new labor relation forms, called atypical work, in which we are forced 

to rethink the concept of worker as well. Since the 19th century the Romanian labor law 

regulation underwent a fundamental change. After 1989 this change was accel

one hand due to the transition to a market economy, the need to adapt to the new social, 

economic and demographic situation, and on the other hand due to the need to join the 

European Union. As a result, the current Labor Code of 2003 already contains regulations that 

meet these standards. However, in terms of defining the concept of employee, numerous, if 

not necessarily practical, but theoretical questions remain open to the labor law literature, 

In my presentation I would like to present the changes of the Romanian labor regulation 

the employee, highlighting some of the most relevant 

moments of the development of Romanian labor law. Nowadays, the most exciting issue in 

labor law is to study how and to what extent the umbrella of labor law regulation can be 

forms of employment as fully as possible. The stakes are not 

small: on the one hand, the number of people working in atypical employment is increasing, 

and on the other hand, the new framework must be developed in accordance with classical 

balance needs to be found between labor guarantees and labor market 

flexibility. Starting from a historical point of view, one can observe that as a result of 

legislative processes that took place in the 19th century, the history and development of labor 

elations reflects the economic, political and ideological imprint of the last century. For this 

reason, it is also clear that in our thinking about the employee, in defining the legal concept of 

need to find the characteristics 

that can be assessed as an imprint of the given era. In this early period the Romanian labor 

regulation deals with a diversity of the concept of employee, based on different laws and 

ployee was not typical. What we find particularly 

interesting about this diversity of the perception existing in this early era of development 

considering the worker status is that the regulation of labor law today is partly reorienting 

albeit in a completely different context. Nowadays the principle of equal 

treatment between different groups of employee is considered a basic requirement both in 

European and Romanian national regulation, and one of the biggest challenges of the labor 

is the regulation of new labor relation forms, called atypical work, in which we are forced 

to rethink the concept of worker as well. Since the 19th century the Romanian labor law 

regulation underwent a fundamental change. After 1989 this change was accelerated, on the 

one hand due to the transition to a market economy, the need to adapt to the new social, 

economic and demographic situation, and on the other hand due to the need to join the 

y contains regulations that 

meet these standards. However, in terms of defining the concept of employee, numerous, if 

not necessarily practical, but theoretical questions remain open to the labor law literature, 



 

 

especially as Romanian labor law does not ha

the concept of employee, and the labor law literature does quite little to analyze the concept of 

employee. The existing definitions found focus on the dependent nature of the work and are 

basically based on legal provisions, mostly not going beyond it. In our presentation, therefore, 

we will briefly examine the roots of Romanian labor regulation of employee, and how the 

current laws define the concept of employee, struggling in the same time with the challenge

find an interpretation of the concept of worker broad enough to allow those who do not work 

under an employment contract to be protected by labor law.

Key words: Employee, Romania, Labour Code, atypical
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especially as Romanian labor law does not have a uniformly accepted and used definition of 

the concept of employee, and the labor law literature does quite little to analyze the concept of 

employee. The existing definitions found focus on the dependent nature of the work and are 

egal provisions, mostly not going beyond it. In our presentation, therefore, 

we will briefly examine the roots of Romanian labor regulation of employee, and how the 

current laws define the concept of employee, struggling in the same time with the challenge

find an interpretation of the concept of worker broad enough to allow those who do not work 

under an employment contract to be protected by labor law. 
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Status osoby wykonującej prace niewidzialną w świetle przepisów prawa pracy i prawa 
ubezpieczeń społecznych. [The status of person who performs an invisible work under 
regulations of labour law and 
 

Termin praca niewidzialna jest pojęciem symbolicznym, gdyż określa pracę, która nie 

generuje dochodu (praca nieodpłatna) i pozostaje silnie powiązaną z sytuacją życiową danej 

osoby, ale jednocześnie już efekty tej pracy pozostają jak najbardziej widoczne.

pracy, który bezpośrednio może ukształtować i wpłynąć na pracę o charakterze zawodowym 

blokując jej rozwój i zawodowy awans oraz udział w życiu społecznym. To pojęcie pozostaje 

zdefiniowane socjologicznie, ale nie posiada definicji prawnej.

badania funkcjonowanie światowej gospodarki w dzisiejszej postaci opiera się na pracy 

świadczonej nieodpłatnie przez setki milionów osób, ale skala tego zjawiska dotyczy 

szczególnie kobiet. Praca niewidzialna to zjawisko społeczne,

o charakterze indywidualnym (jednostkowym), ale dotyczy ogółu (zbiorowości) to Państwo 

powinno być zobowiązane do działania. Tymczasem, praca ta nie jest wliczana do PKB, 

pomimo że generuje dla globalnej gospodarki trzy razy w

technologiczna. Państwo i systemy prawne nie uznają tego rodzaju pracy, gdyż uważana jest 

ona za dobrowolną część konsumpcji i przez to zupełnie wypada poza struktury prawne. To 

głównie kobiety wykonujące obowiązki domowe, opiekuńcze

w społeczeństwie jako grupa niepracująca. To praca, która nie jest doceniana ani 

symbolicznie, ani też materialnie i często mylona jest z wypoczynkiem. Socjologowie 

definiując niewidzialną pracę kobiet wskazują na „akt społecz

w kategoriach działalności zawodowej. Przyjmuje się, że obowiązki domowe to naturalne 

obowiązki kobiety i chociaż pozostają niezwykle wartościowe to skłaniają kobiety do 

wykonywania pracy nieodpłatnej. Praca niewidzialna szc

została w czasie pandemii Covid

wykonywaną we własnym domu) kompletnie zachwiało wpisaną 

rzeczywistość – koncepcją work

prawnego zdefiniowania tego zjawiska a następnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka 

praca nie pozostaje odpowiednio chroniona na gruncie prawa? Czy zatem osobę wykonującą 

pracę niewidzialną możemy nazwać pracownikiem, pomimo, że świadc
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Status osoby wykonującej prace niewidzialną w świetle przepisów prawa pracy i prawa 
[The status of person who performs an invisible work under 

 social security] 

Termin praca niewidzialna jest pojęciem symbolicznym, gdyż określa pracę, która nie 

generuje dochodu (praca nieodpłatna) i pozostaje silnie powiązaną z sytuacją życiową danej 

osoby, ale jednocześnie już efekty tej pracy pozostają jak najbardziej widoczne.

pracy, który bezpośrednio może ukształtować i wpłynąć na pracę o charakterze zawodowym 

blokując jej rozwój i zawodowy awans oraz udział w życiu społecznym. To pojęcie pozostaje 

zdefiniowane socjologicznie, ale nie posiada definicji prawnej. Tymczasem, jak pokazują 

badania funkcjonowanie światowej gospodarki w dzisiejszej postaci opiera się na pracy 

świadczonej nieodpłatnie przez setki milionów osób, ale skala tego zjawiska dotyczy 

szczególnie kobiet. Praca niewidzialna to zjawisko społeczne, a skoro nie jest to zjawisko 

charakterze indywidualnym (jednostkowym), ale dotyczy ogółu (zbiorowości) to Państwo 

powinno być zobowiązane do działania. Tymczasem, praca ta nie jest wliczana do PKB, 

pomimo że generuje dla globalnej gospodarki trzy razy więcej zysku niż branża 

technologiczna. Państwo i systemy prawne nie uznają tego rodzaju pracy, gdyż uważana jest 

ona za dobrowolną część konsumpcji i przez to zupełnie wypada poza struktury prawne. To 

głównie kobiety wykonujące obowiązki domowe, opiekuńcze i wychowawcze postrzegane są 

w społeczeństwie jako grupa niepracująca. To praca, która nie jest doceniana ani 

symbolicznie, ani też materialnie i często mylona jest z wypoczynkiem. Socjologowie 

definiując niewidzialną pracę kobiet wskazują na „akt społeczny” i nie osadzają tego pojęcia 

w kategoriach działalności zawodowej. Przyjmuje się, że obowiązki domowe to naturalne 

obowiązki kobiety i chociaż pozostają niezwykle wartościowe to skłaniają kobiety do 

wykonywania pracy nieodpłatnej. Praca niewidzialna szczególnie mocno wyeksponowana 

została w czasie pandemii Covid-19, kiedy to przejście na pracę zdalną (bardzo często 

wykonywaną we własnym domu) kompletnie zachwiało wpisaną - 

koncepcją work-life balance. Należałoby więc najpi

prawnego zdefiniowania tego zjawiska a następnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka 

praca nie pozostaje odpowiednio chroniona na gruncie prawa? Czy zatem osobę wykonującą 

pracę niewidzialną możemy nazwać pracownikiem, pomimo, że świadczy pracę nieodpłatną 

Status osoby wykonującej prace niewidzialną w świetle przepisów prawa pracy i prawa 
[The status of person who performs an invisible work under 

Termin praca niewidzialna jest pojęciem symbolicznym, gdyż określa pracę, która nie 

generuje dochodu (praca nieodpłatna) i pozostaje silnie powiązaną z sytuacją życiową danej 

osoby, ale jednocześnie już efekty tej pracy pozostają jak najbardziej widoczne. To taki rodzaj 

pracy, który bezpośrednio może ukształtować i wpłynąć na pracę o charakterze zawodowym 

blokując jej rozwój i zawodowy awans oraz udział w życiu społecznym. To pojęcie pozostaje 

Tymczasem, jak pokazują 

badania funkcjonowanie światowej gospodarki w dzisiejszej postaci opiera się na pracy 

świadczonej nieodpłatnie przez setki milionów osób, ale skala tego zjawiska dotyczy 

a skoro nie jest to zjawisko 

charakterze indywidualnym (jednostkowym), ale dotyczy ogółu (zbiorowości) to Państwo 

powinno być zobowiązane do działania. Tymczasem, praca ta nie jest wliczana do PKB, 

ięcej zysku niż branża 

technologiczna. Państwo i systemy prawne nie uznają tego rodzaju pracy, gdyż uważana jest 

ona za dobrowolną część konsumpcji i przez to zupełnie wypada poza struktury prawne. To 

i wychowawcze postrzegane są 

w społeczeństwie jako grupa niepracująca. To praca, która nie jest doceniana ani 

symbolicznie, ani też materialnie i często mylona jest z wypoczynkiem. Socjologowie 

ny” i nie osadzają tego pojęcia 

w kategoriach działalności zawodowej. Przyjmuje się, że obowiązki domowe to naturalne 

obowiązki kobiety i chociaż pozostają niezwykle wartościowe to skłaniają kobiety do 

zególnie mocno wyeksponowana 

19, kiedy to przejście na pracę zdalną (bardzo często 

 w dotychczasową 

life balance. Należałoby więc najpierw podjąć próbę 

prawnego zdefiniowania tego zjawiska a następnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka 

praca nie pozostaje odpowiednio chroniona na gruncie prawa? Czy zatem osobę wykonującą 

zy pracę nieodpłatną 



 

 

i brak jest cechy podporządkowania? A skoro wykonuje obowiązki opiekuńcze to może 

powinna posiadać chociaż status ubezpieczonego? Aktualnie osoba wykonująca pracę 

niewidzialną (nieodpłatną) nie posiada żadnego statusu prawnego i nie mo

świadczenia. Chociaż ustawodawca dostrzega trud związany z rodzeniem i wychowaniem 

większej ilości dzieci (4+) wprowadzając program emerytalny dla nieaktywnych zawodowo 

matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Brak stosownych d

prawnych oraz nieaktywna polityka Państwa w tym zakresie przyczynia się do „zamykania” 

kobiet w domu i stanowi problem w powrocie do aktywności zawodowej.

Słowa klucze: praca niewidzialna, praca nieodpłatna, praca zdalna, work 

obowiązki opiekuńcze, ochrona pracy kobiet

___________________________________________________________________________

The term invisible work is a symbolic term, as it describes work that does not generate 

income (unpaid work) and remains strongly 

at the same time the effects of this work remain as visible as possible. It is the kind of work 

that can directly shape and influence work of a professional nature by blocking its 

development and professional advancement and participation in society. This concept remains 

sociologically defined, but has no legal definition. Meanwhile, as research shows, the 

functioning of the global economy in its present form is based on unpaid work performed by 

hundreds of millions of people, but the scale of this phenomenon particularly affects women. 

Invisible work is a social phenomenon, and since it is not an individual phenomenon, but one 

that concerns the whole (collective), the State should be obliged to act. Meanw

is not counted in GDP, despite generating three times more profit for the global economy than 

the technology industry. The state and legal systems do not recognize this type of work, as it 

is considered a voluntary part of consumption and t

structures. It is mainly women performing domestic, caring and child

perceived by society as the non

symbolically or materially and is often 

women's work point to a "social act" and do not embed the concept in terms of professional 

activity. It is assumed that household chores are a woman's natural responsibilities, and while 

they remain extremely valuable, it tends to encourage women to do unpaid work. Invisible 

work was particularly exposed during the Covid

work (very often performed in the home) completely shook the concept of work
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brak jest cechy podporządkowania? A skoro wykonuje obowiązki opiekuńcze to może 

powinna posiadać chociaż status ubezpieczonego? Aktualnie osoba wykonująca pracę 

niewidzialną (nieodpłatną) nie posiada żadnego statusu prawnego i nie mo

świadczenia. Chociaż ustawodawca dostrzega trud związany z rodzeniem i wychowaniem 

większej ilości dzieci (4+) wprowadzając program emerytalny dla nieaktywnych zawodowo 

matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Brak stosownych definicji i rozwiązań 

prawnych oraz nieaktywna polityka Państwa w tym zakresie przyczynia się do „zamykania” 

kobiet w domu i stanowi problem w powrocie do aktywności zawodowej. 

praca niewidzialna, praca nieodpłatna, praca zdalna, work 

obowiązki opiekuńcze, ochrona pracy kobiet 

___________________________________________________________________________

The term invisible work is a symbolic term, as it describes work that does not generate 

income (unpaid work) and remains strongly related to the life situation of a given person, but 

at the same time the effects of this work remain as visible as possible. It is the kind of work 

that can directly shape and influence work of a professional nature by blocking its 

ional advancement and participation in society. This concept remains 

sociologically defined, but has no legal definition. Meanwhile, as research shows, the 

functioning of the global economy in its present form is based on unpaid work performed by 

of millions of people, but the scale of this phenomenon particularly affects women. 

Invisible work is a social phenomenon, and since it is not an individual phenomenon, but one 

that concerns the whole (collective), the State should be obliged to act. Meanw

is not counted in GDP, despite generating three times more profit for the global economy than 

the technology industry. The state and legal systems do not recognize this type of work, as it 

is considered a voluntary part of consumption and thus falls completely outside legal 

structures. It is mainly women performing domestic, caring and child-rearing duties who are 

perceived by society as the non-working group. It is work that is not appreciated either 

symbolically or materially and is often confused with leisure. Sociologists defining invisible 

women's work point to a "social act" and do not embed the concept in terms of professional 

activity. It is assumed that household chores are a woman's natural responsibilities, and while 

tremely valuable, it tends to encourage women to do unpaid work. Invisible 

work was particularly exposed during the Covid-19 pandemic, when the transition to remote 

work (very often performed in the home) completely shook the concept of work

brak jest cechy podporządkowania? A skoro wykonuje obowiązki opiekuńcze to może 

powinna posiadać chociaż status ubezpieczonego? Aktualnie osoba wykonująca pracę 

niewidzialną (nieodpłatną) nie posiada żadnego statusu prawnego i nie może liczyć na żadne 

świadczenia. Chociaż ustawodawca dostrzega trud związany z rodzeniem i wychowaniem 

większej ilości dzieci (4+) wprowadzając program emerytalny dla nieaktywnych zawodowo 

efinicji i rozwiązań 

prawnych oraz nieaktywna polityka Państwa w tym zakresie przyczynia się do „zamykania” 

 

praca niewidzialna, praca nieodpłatna, praca zdalna, work -life balance, 

___________________________________________________________________________ 

The term invisible work is a symbolic term, as it describes work that does not generate 

related to the life situation of a given person, but 

at the same time the effects of this work remain as visible as possible. It is the kind of work 

that can directly shape and influence work of a professional nature by blocking its 

ional advancement and participation in society. This concept remains 

sociologically defined, but has no legal definition. Meanwhile, as research shows, the 

functioning of the global economy in its present form is based on unpaid work performed by 

of millions of people, but the scale of this phenomenon particularly affects women. 

Invisible work is a social phenomenon, and since it is not an individual phenomenon, but one 

that concerns the whole (collective), the State should be obliged to act. Meanwhile, this work 

is not counted in GDP, despite generating three times more profit for the global economy than 

the technology industry. The state and legal systems do not recognize this type of work, as it 

hus falls completely outside legal 

rearing duties who are 

working group. It is work that is not appreciated either 

confused with leisure. Sociologists defining invisible 

women's work point to a "social act" and do not embed the concept in terms of professional 

activity. It is assumed that household chores are a woman's natural responsibilities, and while 

tremely valuable, it tends to encourage women to do unpaid work. Invisible 

19 pandemic, when the transition to remote 

work (very often performed in the home) completely shook the concept of work-life balance, 



 

 

which had been inscribed in the previous reality. Therefore, we should first try to legally 

define this phenomenon and then answer the question why such work is not adequately 

protected under the law? Can a person who performs invisible work therefore be c

employee, even though the person performs unpaid work and lacks the characteristic of 

subordination? And if the person is performing caring duties maybe it should at least have 

insured status? Currently, a person doing invisible (unpaid) work has 

cannot count on any benefits. Although the legislature recognizes the hardship of bearing and 

raising more children (4+) by introducing a retirement program for inactive mothers who have 

raised at least four children. The lack of approp

inactive state policy in this area, contributes to the "confinement" of women at home and 

poses a problem in returning to professional activity.

Key words: invisible work, unpaid work, remote work, work

responsibilities, women's job protection
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which had been inscribed in the previous reality. Therefore, we should first try to legally 

define this phenomenon and then answer the question why such work is not adequately 

protected under the law? Can a person who performs invisible work therefore be c

employee, even though the person performs unpaid work and lacks the characteristic of 

subordination? And if the person is performing caring duties maybe it should at least have 

insured status? Currently, a person doing invisible (unpaid) work has no legal status and 

cannot count on any benefits. Although the legislature recognizes the hardship of bearing and 

raising more children (4+) by introducing a retirement program for inactive mothers who have 

raised at least four children. The lack of appropriate definitions and legal solutions, as well as 

inactive state policy in this area, contributes to the "confinement" of women at home and 

poses a problem in returning to professional activity. 

invisible work, unpaid work, remote work, work-lif

responsibilities, women's job protection 

 

which had been inscribed in the previous reality. Therefore, we should first try to legally 

define this phenomenon and then answer the question why such work is not adequately 

protected under the law? Can a person who performs invisible work therefore be called an 

employee, even though the person performs unpaid work and lacks the characteristic of 

subordination? And if the person is performing caring duties maybe it should at least have 

no legal status and 

cannot count on any benefits. Although the legislature recognizes the hardship of bearing and 

raising more children (4+) by introducing a retirement program for inactive mothers who have 

riate definitions and legal solutions, as well as 

inactive state policy in this area, contributes to the "confinement" of women at home and 

life balance, caring 



 

 

Aneta Gronowicz 

Regional Labour Inspectorate in Rzeszow

Praca zdalna w praktyce [Remote work in practice
 

Celem wystąpienia jest omówienie problematyki związanej z organizowaniem pracy zdalnej 

w dobie pandemii wirusa Covid19. W szczególności omówieniu podlegać będą regulacje 

prawne związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców, które nie wynikają 

wprost z kodeksu pracy, ale wynikają z innych aktów regulujących wyżej wskazaną materię.

W obecnej rzeczywistości prawnej nie ma możliwości, aby poszczególne regulacje prawa nie 

wykazywały między sobą spójności. Mimo więc obowiązywania odrębnych regulacji 

w stosunku do prawa pracy, dziedziny te pozostają ze sobą w pewnych relacjach, mimo że 

z żadnych przepisów kodeksu pracy i ustawy covidowej zależności te wprost nie wynikają. 

Niniejsze wystąpienie  ma na celu przedstawienie uregulowań prawnych wprowadzonych 

w dobie pandemii i ich  wpływu na  realizację procesu zatrudnienia, a także udziału 

Państwowej Inspekcji Pracy w procesie ich egzekwowania.

Słowa klucze: prawo pracy, praca zdalna, pandemia wirusa Covid 19,  Państwowa Inspekcja 

Pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i  pracownika
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Regional Labour Inspectorate in Rzeszow 

Praca zdalna w praktyce [Remote work in practice] 

Celem wystąpienia jest omówienie problematyki związanej z organizowaniem pracy zdalnej 

dobie pandemii wirusa Covid19. W szczególności omówieniu podlegać będą regulacje 

prawne związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców, które nie wynikają 

wprost z kodeksu pracy, ale wynikają z innych aktów regulujących wyżej wskazaną materię.

W obecnej rzeczywistości prawnej nie ma możliwości, aby poszczególne regulacje prawa nie 

wykazywały między sobą spójności. Mimo więc obowiązywania odrębnych regulacji 

stosunku do prawa pracy, dziedziny te pozostają ze sobą w pewnych relacjach, mimo że 

żadnych przepisów kodeksu pracy i ustawy covidowej zależności te wprost nie wynikają. 

Niniejsze wystąpienie  ma na celu przedstawienie uregulowań prawnych wprowadzonych 

dobie pandemii i ich  wpływu na  realizację procesu zatrudnienia, a także udziału 

ństwowej Inspekcji Pracy w procesie ich egzekwowania. 

prawo pracy, praca zdalna, pandemia wirusa Covid 19,  Państwowa Inspekcja 

Pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i  pracownika 

 

Celem wystąpienia jest omówienie problematyki związanej z organizowaniem pracy zdalnej 

dobie pandemii wirusa Covid19. W szczególności omówieniu podlegać będą regulacje 

prawne związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców, które nie wynikają 

wprost z kodeksu pracy, ale wynikają z innych aktów regulujących wyżej wskazaną materię. 

W obecnej rzeczywistości prawnej nie ma możliwości, aby poszczególne regulacje prawa nie 

wykazywały między sobą spójności. Mimo więc obowiązywania odrębnych regulacji 

stosunku do prawa pracy, dziedziny te pozostają ze sobą w pewnych relacjach, mimo że 

żadnych przepisów kodeksu pracy i ustawy covidowej zależności te wprost nie wynikają. 

Niniejsze wystąpienie  ma na celu przedstawienie uregulowań prawnych wprowadzonych 

dobie pandemii i ich  wpływu na  realizację procesu zatrudnienia, a także udziału 

prawo pracy, praca zdalna, pandemia wirusa Covid 19,  Państwowa Inspekcja 
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Prof. Yu-Fan Chiu 

National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan

Collective Bargaining of the Independent Contractor in the Digital Economy
Taiwan's Collective Agreement Act.
 

The platform economy follows the work patterns that break through fixed working hours, 

workplaces and employers, this changes have blurred the line between self

employee, and the number of atypical work i

comparable to the "typical" atypical employment (part

workers, and dispatched workers). Problems of defining subordinate contract of employment 

also occur in Taiwan. According to Article 6, Paragraph 1, of Taiwan's Labor Union Act, 

there are three types of trade unions, corporate unions, industrial unions and occupational 

unions, the subordination of the employee to the employer is not required for the membership 

in industrial unions and occupational unions. Around half of the occupational union members 

are working independently or even without economic subordination. To enable an 

improvement of working conditions, with a view to breaking through the existing 

employment/non-employment protection model, the food delivery workers on digital 

platforms have organized a number of trade unions and also attempted to engage in collective 

bargaining according to the Collective Agreement Act in Taiwan. 

In Taiwan's collective labor law

Agreement Act, there is a remedial system for unfair labor practices, which aims to forbid 

employers from interfering with, restraining, or coercing employees in the exercise of rights 

relating to organizing, forming, joining or assisting a labor organization for collective 

bargaining purposes, or from working together to improve terms and conditions of 

employment, or refraining from any such activity. Furthermore, both the trade union and the 

platform company are obligated to bargain in good faith in accordance with Article 6, 

Paragraph 1 of Taiwan’s Collective Agreement Act. A business owner will be considered as 

an employer according to Taiwan's Labor Union Act, same as the direct employer, so

he has the same dominant and decisive position as the employer in determining the working 

conditions of the union members. This regulation imposes the obligation of collective 

bargaining on platform company, meaning even when they consider the wor

independent contractors, the trade unions still have the right to request them to bargain over 

the working conditions, the other party should not refuse without proper reasons. Although 
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National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan 

Collective Bargaining of the Independent Contractor in the Digital Economy
Collective Agreement Act. 

The platform economy follows the work patterns that break through fixed working hours, 

workplaces and employers, this changes have blurred the line between self

employee, and the number of atypical work including gig jobs has increased. This is no longer 

comparable to the "typical" atypical employment (part-time workers, fixed

workers, and dispatched workers). Problems of defining subordinate contract of employment 

ding to Article 6, Paragraph 1, of Taiwan's Labor Union Act, 

there are three types of trade unions, corporate unions, industrial unions and occupational 

unions, the subordination of the employee to the employer is not required for the membership 

ial unions and occupational unions. Around half of the occupational union members 

are working independently or even without economic subordination. To enable an 

improvement of working conditions, with a view to breaking through the existing 

employment protection model, the food delivery workers on digital 

platforms have organized a number of trade unions and also attempted to engage in collective 

bargaining according to the Collective Agreement Act in Taiwan.  

In Taiwan's collective labor law system, in addition to the Labor Union Act and the Collective 

Agreement Act, there is a remedial system for unfair labor practices, which aims to forbid 

employers from interfering with, restraining, or coercing employees in the exercise of rights 

to organizing, forming, joining or assisting a labor organization for collective 

bargaining purposes, or from working together to improve terms and conditions of 

employment, or refraining from any such activity. Furthermore, both the trade union and the 

latform company are obligated to bargain in good faith in accordance with Article 6, 

Paragraph 1 of Taiwan’s Collective Agreement Act. A business owner will be considered as 

an employer according to Taiwan's Labor Union Act, same as the direct employer, so

he has the same dominant and decisive position as the employer in determining the working 

conditions of the union members. This regulation imposes the obligation of collective 

bargaining on platform company, meaning even when they consider the wor

independent contractors, the trade unions still have the right to request them to bargain over 

the working conditions, the other party should not refuse without proper reasons. Although 

Collective Bargaining of the Independent Contractor in the Digital Economy- Centered on 

The platform economy follows the work patterns that break through fixed working hours, 

workplaces and employers, this changes have blurred the line between self-employed and 

ncluding gig jobs has increased. This is no longer 

time workers, fixed-term contract 

workers, and dispatched workers). Problems of defining subordinate contract of employment 

ding to Article 6, Paragraph 1, of Taiwan's Labor Union Act, 

there are three types of trade unions, corporate unions, industrial unions and occupational 

unions, the subordination of the employee to the employer is not required for the membership 

ial unions and occupational unions. Around half of the occupational union members 

are working independently or even without economic subordination. To enable an 

improvement of working conditions, with a view to breaking through the existing 

employment protection model, the food delivery workers on digital 

platforms have organized a number of trade unions and also attempted to engage in collective 

system, in addition to the Labor Union Act and the Collective 

Agreement Act, there is a remedial system for unfair labor practices, which aims to forbid 

employers from interfering with, restraining, or coercing employees in the exercise of rights 

to organizing, forming, joining or assisting a labor organization for collective 

bargaining purposes, or from working together to improve terms and conditions of 

employment, or refraining from any such activity. Furthermore, both the trade union and the 

latform company are obligated to bargain in good faith in accordance with Article 6, 

Paragraph 1 of Taiwan’s Collective Agreement Act. A business owner will be considered as 

an employer according to Taiwan's Labor Union Act, same as the direct employer, so long as 

he has the same dominant and decisive position as the employer in determining the working 

conditions of the union members. This regulation imposes the obligation of collective 

bargaining on platform company, meaning even when they consider the workers as 

independent contractors, the trade unions still have the right to request them to bargain over 

the working conditions, the other party should not refuse without proper reasons. Although 



 

 

most trade unions in Taiwan are still in the process of collec

reached collective agreements, it still shows that negotiations are currently being pushed 

forward through the support of the compelling force of the legal system relevant to unfair 

labor practices. This is beneficial to the in

trade unions that, though not wanting to end up in collective begging, do not yet have the 

power to strike. 

Key words: Collective Bargaining, Independent Contractor, Taiwan's Collective Agreement 

Act, Unfair Labor Practices, duty to bargain in good faith

 

54 

most trade unions in Taiwan are still in the process of collective bargaining and have not 

reached collective agreements, it still shows that negotiations are currently being pushed 

forward through the support of the compelling force of the legal system relevant to unfair 

labor practices. This is beneficial to the industrial relationship and also particularly crucial for 

trade unions that, though not wanting to end up in collective begging, do not yet have the 

Collective Bargaining, Independent Contractor, Taiwan's Collective Agreement 

Unfair Labor Practices, duty to bargain in good faith 

tive bargaining and have not 

reached collective agreements, it still shows that negotiations are currently being pushed 

forward through the support of the compelling force of the legal system relevant to unfair 

dustrial relationship and also particularly crucial for 

trade unions that, though not wanting to end up in collective begging, do not yet have the 

Collective Bargaining, Independent Contractor, Taiwan's Collective Agreement 



 

 

Prof. WSAiB dr hab. Joanna Unterschütz

Unieverity of Business and Administration

Who works at home? 
 

Ostatnie zmiany w modelu pracy przyczyniły się do bezprecedensowej liczby pracowników 

wykonujących pracę w swoich domach i innych miejscach poza siedzibą pracodawcy. Istnieją 

co najmniej dwa czynniki, które wpłynęły na ten rozwój. Jednym z nich jest pandem

19, która na długie miesiące sprawiła, że pracownicy wykonujący różne zawody, o różnym 

doświadczeniu zawodowym , zamiast w dotychczasowym miejscu pracy zmuszeni zostali do 

pracy w domu. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach było to możliwe, ale

rozwój technologii komunikacyjnych pozwolił na kontynuowanie pracy pomimo ograniczeń 

nałożonych przez rządy w celu złagodzenia skutków pandemii. Z drugiej strony ta sama lub 

podobna technologia sprzyja rozwojowi pracy w ramach platform cyfrowych. P

różnych korzyści, jakie praca w domu może przynieść zarówno pracownikom, jak 

i pracodawcom, powoduje ona także obawy zarówno u pracodawców jak i pracowników. Po 

stronie pracodawców dotyczą one najczęściej kontroli nad wydajnością pracowników oraz 

problemów z zarządzaniem personelem, zwłaszcza gdy pracownicy nie mieli wcześniej okazji 

spotkać się osobiście. Ze strony pracowników praca w domu może wywoływać poczucie 

izolacji, ograniczone możliwości uczenia się od współpracowników, wydłużony czas pracy, 

trudności w pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego, a także kwestie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, takie jak choroby układu mięśniowo

psychologiczne itp. To skłania do ponownego przyjrzenia się pojęciu osoby pracującej w 

domu (home worker), użytemu w Konwencji 177 MOP. Czy powinno być ono stosowane 

tylko do nietypowych form pracy poza umową o pracę, jak praca nakładcza, czy też zasady 

określone w konwencji powinny obejmować również pracowników pracujących w domu 

regularnie lub sporadycznie. Ponadto, czy regulacje powinny objąć również tych 

pracowników, którzy z różnych względów wykonują pracę poza siedzibą pracodawcy, 

a jednocześnie poza miejscem zamieszkania, podczas podróży, u klienta lub w środkach 

transportu. Artykuł jest wstęp

z faktu, że pracownicy coraz częściej mogą chcieć, być zobowiązani lub mieć potrzebę 

wykonywania pracy w domu. Czy praca w domu jest w niektórych przypadkach 

równoznaczna z telepracą lub pracą zdalną? Czy praca w ramach platform cyfrowych jest 

pracą w domu? Warto także rozważyć, czy Konwencja MOP nr 177 może służyć jako 
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wzorzec dla regulacji lub porozumień zbiorowych w tej dziedzinie. Czy być może Konwencja 

powstała w odległej rzeczywistości społeczno

nowych zjawisk. 
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Recent developments in work patterns contributed to an unprecedented numb

performing work at their homes and other places outside employers’ premises. There are at 

least two factors that influenced these developments. One of them is the Covid

which for a long months drew workers of various professions,

workplaces to work from home. Obviously it was not possible in all cases but development of 

communication technology allowed to continue with work despite restrictions imposed by the 

governments in order to mitigate effects of

technology facilitates growth of crowd work and other forms of platform mediated work 

performed at home. Despite various advantages working from home may have to workers and 

employers alike it also brings co

they usually refer to control over workers’ performance and problems with managing group of 

people who have never met in person. From workers’ side working from home can induce 

feeling of isolation, reduced possibilities to learn from their peers, prolonged working time, 

difficulties in balancing work and private life and last but not least health and safety issues 

such as musco-skeletal disorders, psychological problems etc. This prompts to re

notion of homeworker used in the ILO convention 177. Should it be applied only to atypical 

working arrangements outside the employment contract or should the rules set by the 

convention cover also employees working from home regularly or sporadic

should the regulations cover also these workers who do tho, for various reasons perform work 

away from employers’ premises and at the same time away from their homes, in holiday 

resorts, at client premises or on the road? The paper is a prel

and other similar questions arising from the fact that workers might want, be obliged or need 

to perform work for home. Is homework in some cases equivalent to telework or remote 

work? Is gig work a homework? It will also co

as a paradigm for regulation or collective bargaining in this area. Or perhaps the regulation 
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wzorzec dla regulacji lub porozumień zbiorowych w tej dziedzinie. Czy być może Konwencja 

powstała w odległej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i nie da się jej już dostosować do 

raca nakładcza, praca zdalna, telepraca, praca w ramach platform cyfrowych
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was created in distant social and economic reality and it cannot be adapted to the new 

developments anymore. 
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Życie prywatne pracownika a dynamika treści stosunku pracy. 
employee and and employement relationsip as a dynamic relationship]
 

Wprowadzenie podejścia opierającego się na niekompletności stosunku pracy pozwala

zrozumieć stosunek pracy jako podstawę relacji dynamicznej, o w sumie niepewnych 

konsekwencjach, zmieniającego się, tak jak zmieniają się usługi, kwalifikacje czy zasoby 

stron stosunku pracy. W takim kontekście należy stosunek pracy rozpatrywać. Model 

niekompletnego stosunku pracy pozwala też na uznanie nierównowagi negocjacyjnej stron, 

która będzie zależeć nie tylko od asymetrii informacyjnej, ale również zasobów i usług, 

którymi strony dysponują, a więc i zakresu władzy, jaki charakteryzuje je jako stron

Stosunek pracy, nawet z odniesieniami do przepisów kodeksu pracy czy innych aktów 

prawnych, nie może być uznany za kompletny, a zatem zawsze istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych celów tego stosunku.

Słowa klucze: stosunek pracy, pracodawca, 

___________________________________________________________________________

The introduction of the incompleteness approach allows us to understand the employment 

relationship as the basis of a dynamic relationship with uncertain 

changing as the services, qualifications or resources of the parties to the employment 

relationship change. The employment relationship should be considered in this context. The 

model of the incomplete employment relationship also 

imbalance of the parties, which will depend not only on information asymmetry, but also on 

the resources and services at the disposal of the parties, and thus on the scope of power that 

characterizes them as a party to

references to the provisions of the Labor Code or other legal acts, cannot be considered 

complete, and therefore there is always a risk that the assumed goals of this relationship will 

not be achieved. 

Key words: employment relationship, employer, employee, incompleteness
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Życie prywatne pracownika a dynamika treści stosunku pracy. [The private life of an 
employement relationsip as a dynamic relationship] 

Wprowadzenie podejścia opierającego się na niekompletności stosunku pracy pozwala

zrozumieć stosunek pracy jako podstawę relacji dynamicznej, o w sumie niepewnych 

konsekwencjach, zmieniającego się, tak jak zmieniają się usługi, kwalifikacje czy zasoby 

stron stosunku pracy. W takim kontekście należy stosunek pracy rozpatrywać. Model 

kompletnego stosunku pracy pozwala też na uznanie nierównowagi negocjacyjnej stron, 

która będzie zależeć nie tylko od asymetrii informacyjnej, ale również zasobów i usług, 

którymi strony dysponują, a więc i zakresu władzy, jaki charakteryzuje je jako stron

Stosunek pracy, nawet z odniesieniami do przepisów kodeksu pracy czy innych aktów 

prawnych, nie może być uznany za kompletny, a zatem zawsze istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych celów tego stosunku. 

stosunek pracy, pracodawca, pracownik, niekompletność 

___________________________________________________________________________

The introduction of the incompleteness approach allows us to understand the employment 

relationship as the basis of a dynamic relationship with uncertain consequences altogether, 

changing as the services, qualifications or resources of the parties to the employment 

relationship change. The employment relationship should be considered in this context. The 

model of the incomplete employment relationship also allows recognition of the negotiating 

imbalance of the parties, which will depend not only on information asymmetry, but also on 

the resources and services at the disposal of the parties, and thus on the scope of power that 

characterizes them as a party to the contract. The employment relationship, even with 

references to the provisions of the Labor Code or other legal acts, cannot be considered 

complete, and therefore there is always a risk that the assumed goals of this relationship will 

employment relationship, employer, employee, incompleteness
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___________________________________________________________________________ 

The introduction of the incompleteness approach allows us to understand the employment 

consequences altogether, 

changing as the services, qualifications or resources of the parties to the employment 

relationship change. The employment relationship should be considered in this context. The 

allows recognition of the negotiating 

imbalance of the parties, which will depend not only on information asymmetry, but also on 

the resources and services at the disposal of the parties, and thus on the scope of power that 
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Extending social security on nonstandard employment. 
 

In the North Macedonian social security system, coverage rates of workers in non-standard 

arrangements are lower than workers in standard employment due to restrictions on minimum 

tenure, earnings, or hours. Even if workers are eligible, their benefit levels can be low because 

of lower wages and shorter contribution period. The social security system should ensure 

access to essential health care, including maternity care, and basic income security for 

children, persons in old-age, as well as persons in active age who are unable to earn sufficient 

income, in particular in cases of sickness, unemployment, maternity and disability to all 

workers including those in non-standard employment. The paper will analyze the significant 

growth of non-standard forms of employment in the Republic of North Macedonia and what 

are the social security challenges of non-standard employment. It is indicated that is time for 

the legislator to make changes to the law on employment, to the provisions that refer to non-

standard forms of employment, and in relation to them to remove the contradictions in the 

norms of the law on social security as well as to fill the legal gaps. 

Key words: non-standard employment, social security, legal gaps, employment contract, 

Republic of North Macedonia 
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