
ROKOWANIA ZBIOROWE 
A RYNEK PLATFORM CYFROWYCH 
Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych

redakcja naukowa

Łukasz Pisarczyk
Elisabeth Brameshuber
José María Miranda Boto 

Jeremias Adams-Prassl, José María Miranda Boto 
Judith Brockmann, Elisabeth Brameshuber

Tamás Gyulavári, Gábor Kártyás 
Marta Kozak-Maśnicka, Barbara Kresal 

Sylvaine Laulom, Piera Loi 
Yolanda Maneiro Vázquez 

Teresa Coelho Moreira
Daniel Pérez del Prado 

Łukasz Pisarczyk, Luca Ratti 
Felicia Roșioru, Jakub Tomšej 

Kübra Doğan Yenisey

RO
KO

W
A

N
IA

 ZBIO
RO

W
E 

A
 RY

N
EK

 PLATFO
RM

 C
Y

FRO
W

YC
H

 

redakcja naukow
a

 Łukasz Pisarczyk
Elisabeth Bram

eshuber 
José M

aría M
iranda Boto

Książka stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie na temat rokowań zbiorowych 
dotyczących pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych.
Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają 
platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania 
konkretnych usług w zamian za opłatę. Większość osób pracujących za pośrednictwem 
takich platform to osoby samozatrudnione, co oznacza, że nie są uznawane za pracown-
ików w rozumieniu przepisów prawa pracy. Praca platformowa to jedno z największych 
wyzwań dla współczesnego prawa pracy. Ustawodawcy, sądy oraz nauka prawa poszukują 
rozwiązań, które zachowując istotę modelu biznesowego, zagwarantują niezbędną ochronę 
takim pracownikom.
Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób porozumienia zbiorowe mogą być środkiem zapewniają-
cym ochronę pracy osobom pracującym za pośrednictwem platform cyfrowych. Opisują 
różne aspekty rokowań – rozpoczynając od uczestników i procedur, a kończąc na treściach i 
charakterze prawnym zawieranych porozumień. W książce poddano analizie standardy 
ponadnarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz modele krajowe, w tym rozwiązania przyjęte 
w ostatnich latach przez niektóre państwa członkowskie UE z myślą o pracujących za 
pośrednictwem platform. Autorami opracowań są naukowcy od wielu lat badający prob-
lematykę relacji zbiorowych zarówno w wymiarze europejskim, jak i krajowym.
Książka jest przeznaczona dla osób zaangażowanych w proces legislacyjny, teoretyków, a 
także praktyków prawa. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zaintereso-
wanych zmianami, które dokonują się w sferze społeczno-gospodarczej, przede wszystkim 
technologicznej.
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PRZEDMOWA

Niniejsza książka wieńczy wiele miesięcy badań, które rozpoczęły się jeszcze przed wy-
buchem pandemii COVID-19, a zakończyły już wirtualnie, kiedy jej koniec był, miejmy 
nadzieję, bliższy. Pandemia COVID-19 pociągnęła za sobą ogromne zmiany w formie 
pracy, również w postaci zwiększonego zapotrzebowania na pracę za pośrednictwem 
platform internetowych. Świadczą o tym najnowsze dane – rynek cyfrowych platform 
pracy w UE wzrósł niemal pięciokrotnie – z szacowanych 3 mld euro w 2016 r. do 
około 14 mld euro w 2020 r.1 Według ostatniej propozycji Komisji, dotyczącej dyrek-
tywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych2, 
obecnie z wykorzystaniem platform pracuje w UE ponad 28 mln osób, a 2025 r. liczba 
ta może osiągnąć poziom 43 mln.

COGENS to projekt badawczy prowadzony przez Uniwersytet w Santiago de Composte-
la, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu oraz organizację Astrées i realizowany przez 
zespół naukowców z 17 krajów. Został on sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej 
(VS/2019/0084). W ramach projektu członkowie zespołu rozpoczęli w 2019 r. debatę 
na temat rokowań zbiorowych na rynku platform cyfrowych. Dwie główne osie badań 
to podmioty (zarówno te, które prowadzą rokowania, jak i te, które z procesu rokowań 
korzystają) oraz treści (przedmiot) rokowań. Do głównych działań w ramach projektu 
należały dwa międzynarodowe seminaria, w Wiedniu i w Lund, w czasie których miała 
miejsce obszerna dyskusja z udziałem zainteresowanych stron, przyczyniająca się do 
postępu badań. Kulminacją projektu była konferencja w formule hybrydowej, która 
odbyła się w Santiago de Compostela w czerwcu 2021 r.

Zespół projektu COGENS tworzyli następujący naukowcy: Auriane Lamine (Belgia), 
Jakub Tomšej (Czechy), Judith Brockmann (Niemcy), José María Miranda Boto, Yolanda 
Maneiro Vázquez, Diana Santiago Iglesias, Guillermo Barrios Baudor i Daniel Pérez 
del Prado (Hiszpania), Sylvaine Laulom, Marie-Cécile Escande-Varniol, Cécile Nicod 

1 European Commission, Second-Phase Consultation of Social Partners Under Article 154 TFEU on 
Possible Action Addressing the Challenges Related to Working Conditions in Platform Work, dokument 
konsultacyjny, C(2021) 4230 �nal, s. 5.

2 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on improving working con-
ditions in platform work, 9.12.2021 r., COM(2021) 762 �nal.
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i Christophe Teissier (Francja), Piera Loi (Włochy), Tamás Gyulavári i Gábor Kártyás 
(Węgry), Luca Ratti (Luksemburg), Nicola Gundt (Holandia), Franz Marhold i Elisabeth 
Brameshuber (Austria), Łukasz Pisarczyk (Polska), Teresa Coelho Moreira (Portugalia), 
Felicia Roşioru (Rumunia), Barbara Kresal (Słowenia), Jenny Julén Votinius (Szwecja), 
Kübra Doğan Yenisey (Turcja) oraz Jeremias Adams-Prassl (Wielka Brytania). José María 
Miranda Boto oraz Elisabeth Brameshuber odpowiadali za koordynację prac zespołu. 
W realizacji tego zadania pomagał im Christophe Teissier z Astrées.

W ramach projektu szczególny nacisk położono na oddanie głosu osobom pracującym 
za pośrednictwem platform cyfrowych, ich pracodawcom i partnerom w świadczeniu 
usług oraz przedstawicielom obu tych grup. Cel ten udało się osiągnąć dzięki prze-
prowadzeniu sesji dyskusyjnych przy okrągłym stole, np. z udziałem dyrektora na-
czelnego największej platformy zajmującej się dostarczaniem jedzenia w Austrii, szefa 
działu polityki społecznej i zdrowia w Austriackiej Izbie Gospodarczej czy członków 
Szwedzkiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu i Szwedzkiego Związku 
Zawodowego Samozatrudnionych. Również specjaliści z takich instytucji jak Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy, Europejski Instytut Związków Zawodowych oraz Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych brali aktywny udział w naszych spotkaniach 
i seminariach, przedstawiając prezentacje i dyskutując z naukowcami oraz zaintereso-
wanymi podmiotami, m.in. z polską „Solidarnością”, francuską siecią IRES – Sharers 
and Workers Network, związkiem Riders’ Union Bologna, Fundacją im. Hansa Böcklera, 
hiszpańskim związkiem Unión General de Trabajadores and Comisiones Obreras czy 
francuską organizacją Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

Celem projektu było zbadanie, czy oraz w jaki sposób porozumienia zbiorowe mogą 
być środkiem zapewniającym ochronę pracy osobom pracującym za pośrednictwem 
platform cyfrowych, które to osoby nie są uznawane za pracowników w rozumieniu 
przepisów prawa pracy. W odróżnieniu od innych badań w zakresie rynku platform 
cyfrowych projekt COGENS przyjął na wstępie założenie, że wielu gig zatrudnionych 
nie jest pracownikami w ścisłym znaczeniu. Projekt miał umożliwić przeanalizowanie 
statusu prawnego tej grupy zatrudnionych z perspektywy wolności i praw zbiorowych, 
w tym prawa do rokowań zbiorowych. Elementem badań była ocena aktualnej sytuacji 
dokonana przez podmioty uczestniczące w rokowaniach zbiorowych w poszczególnych 
państwach członkowskich. Chodziło m.in. o ustalenie, czy tradycyjni aktorzy rokowań 
zbiorowych uczestniczą w zmianach i stają się częścią gospodarki platformowej, czy też są 
całkowicie lub częściowo zastępowani przez inne podmioty. Analiza ta pozwala określić 
interesujące praktyki wypracowane przez różnych uczestników relacji zbiorowych, które 
mogą zwiększyć świadomość w krajach, które zostały z tyłu w obliczu dynamicznych 
zmian związanych z pojawieniem się gospodarki platformowej. Naturalnie badaniom 
poddane zostały też treści, aby sprawdzić, na ile typowe rokowania zbiorowe są na rynku 
platform cyfrowych odpowiednie. W ujęciu teoretycznym możliwe jest zidentyfikowanie 
treści „cyfrowych”, np. konkretnych spraw związanych z pracą online. W rzeczywistości 
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partnerzy społeczni zaczęli też negocjować klasyczne kwestie, takie jak wynagrodzenia 
za pracę czy płatne urlopy.

Niniejszy tom zawiera najistotniejsze wyniki projektu badawczego COGENS. Poszcze-
gólne rozdziały poruszają kwestie z obszaru wyznaczonego przez regulacje de lege lata
poprzez interpretację obowiązujących przepisów, postulaty de lege ferenda oraz analizę 
przypadków. Część rozdziałów poświęcona jest rozpoznaniu tematyki, jako że rokowania 
zbiorowe nie stanowią w ramach rynku platform cyfrowych ugruntowanej instytucji. 
Poszukiwano też elementów wspólnych dla różnych mechanizmów regulacyjnych. 
Niektóre badania dotyczyły porozumień zbiorowych zawieranych w ramach gospodarki 
platformowej i dzięki temu rozważania natury teoretycznej mogły zostać uzupełnione 
o wnioski wynikające z praktyki relacji zbiorowych, co pozwoliło też zweryfikować 
proponowane hipotezy badawcze.

Redaktorzy tomu pragną podziękować autorom i autorkom rozdziałów, a także pozosta-
łym osobom uczestniczącym w projekcie COGENS za dogłębne i rozległe analizy, które 
jednocześnie pozwalają na spojrzenie w przyszłość. Systematyczne badanie podstaw 
teoretycznych oraz rzeczywistości rokowań zbiorowych w tej nowej gałęzi gospodarki, 
jaką jest rynek platform cyfrowych, może stanowić dla naukowców i praktyków, ale 
też osób mających wpływ na kształt regulacji i innych podmiotów zainteresowanych, 
pomoc w lepszym zrozumieniu zalet regulowania stosunków pracy za pomocą układów 
zbiorowych oraz zachętę do stosowania tego mechanizmu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Roberty Bassi z wydawnictwa Hart Publishing 
za jej oddanie oraz wsparcie przy pracy nad angielską wersją książki. W czasie trwania 
projektu Tania Fernández Saborido pomagała nam w kwestiach logistycznych, za co 
chcielibyśmy jej również serdecznie podziękować. Niniejsza książka nie ukazałaby się 
bez administracyjnego wsparcia ze strony Jasmin Pieper z Uniwersytetu Wiedeńskiego 
oraz Lidii Gil Otero z Uniwersytetu w Santiago de Compostela.

Wiedeń, październik 2021 r.

José María Miranda Boto i Elisabeth Brameshuber
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PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

Oddajemy do rąk polskiego Czytelnika książkę będącą efektem projektu badawczego 
COGENS: Rokowania zbiorowe a rynek platform cyfrowych – nowe perspektywy. 
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły głębokie zmiany technologiczne mające fundamen-
talne znaczenie dla różnych sfer funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w tym 
warunków wykonywania pracy. Jedną z konsekwencji dokonującej się digitalizacji życia 
było pojawienie się i rozwój platform cyfrowych. Platformy to jednak nie tylko techno-
logia. To przede wszystkim ludzie, którzy za pośrednictwem czy przy wykorzystaniu 
platform wykonują pracę. Wśród wielu wyzwań wiążących się z platformami jako no-
wym modelem organizacyjnym i biznesowym jednym z najważniejszych jest sytuacja 
osób świadczących pracę. Zwłaszcza w początkowym okresie osobom tym odmawiano 
statusu pracowniczego, co – w zestawieniu ze specyfiką pracy platformowej – rodziło 
szczególne zagrożenia prekaryzacją i wykluczeniem społecznym.

Niestety gig pracownicy nie mogli skorzystać również z ochrony zbiorowej, która mo-
głaby się przyczyniać do wzmocnienia ich pozycji wobec operatorów platform i zabez-
pieczenia podstawowych interesów. Brak rokowań zbiorowych w gig economy stanowił 
konsekwencję zarówno ograniczeń prawnych (m.in. kolizja z prawem konkurencji), jak 
też uwarunkowań faktycznych (niedostosowanie tradycyjnych form reprezentacji i brak 
pomysłów na nową wizję obrony). Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Pojawiły się 
spontaniczne akcje zbiorowe, za którymi poszły bardziej sformalizowane działania. 
Dziś wiele ustawodawstw podejmuje próby stworzenia odpowiednich ram prawnych 
dla pracy platformowej, a nawet nadania osobom, które w jej ramach wykonują pracę, 
statusu pracowniczego. Działania w tym obszarze podjęła również Unia Europejska, 
dążąc do zapewnienia pracownikom platformowym adekwatnej ochrony oraz rewidując 
swoje podejście do zakresu podmiotowego rokowań zbiorowych. Komisja Europejska 
zaproponowała nową, bardziej elastyczną strategię w odniesieniu do samozatrudnio-
nych, w tym pracujących przy wykorzystaniu platform. Wszystkie te działania otwierają 
nowe możliwości i niosą ze sobą nadzieję na lepsze i bardziej sprawiedliwe warunki 
pracy platformowej.

Kończący się projekt badawczy prezentuje różne aspekty relacji zbiorowych w gospo-
darce platformowej – zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. W trakcie jego 
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realizacji przeanalizowano ograniczenia i przeszkody (tak prawne, jak i faktyczne), po-
dejmowane działania (mieszczące się w tradycyjnym formacie rokowań zbiorowych lub 
przybierających nowe formy), a wreszcie możliwości, jakie zdaniem członków zespołu 
da się odnaleźć w istniejących ramach prawnych lub stworzyć, dokonując odpowiednich 
zmian. Poszczególne opracowania składają się na książkę, która została opublikowana 
w języku angielskim w wydawnictwie Hart, pod redakcją José Maríi Miranda Boto oraz 
Elisabeth Brameshuber1. Jednocześnie przygotowano kilka innych wersji językowych 
(francuską, hiszpańską, niemiecką, polską oraz włoską), które mają upowszechnić 
wyniki badań i ułatwić dostęp do nich większej grupie czytelników. Edycje te opierają 
się na tłumaczeniu tekstów, które znalazły się w pierwotnym wydaniu angielskim Col-
lective Bargaining and the Gig Economy. A Traditional Tool for New Business Models. 
W poszczególnych wersjach zostały wprowadzone pewne uzupełnienia lub zmiany 
uwzględniające charakter i potrzeby czytelnika krajowego.

Bardzo się cieszymy, że jedną z edycji jest polska wersja, zatytułowana Rokowania zbio-
rowe a rynek platform cyfrowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych. 
Było dla nas ważne, aby dzięki tej książce dotrzeć w większym stopniu do polskiego 
Czytelnika. Praca platformowa zyskuje w naszym kraju na popularności. Coraz częściej 
jest też przedmiotem refleksji naukowej2. Niewątpliwie istnieje jednak potrzeba kon-
frontowania naszych doświadczeń z doświadczeniami państw, w których gig economy
rozwinęła się wcześniej, gdzie szybciej pojawiła się interwencja ustawowa i podjęto 
już próby prowadzenia rokowań zbiorowych dla pracowników platformowych. Mamy 
nadzieję, że polska edycja okaże się przydatna dla przedstawicieli nauki oraz praktyków 
prawa pracy, a także interesująca dla wszystkich, którzy obserwują przemiany społe-
czeństwa i gospodarki, zwłaszcza wobec wyzwań technologicznych.

Teksty w polskim wydaniu stanowią tłumaczenie oryginalnych artykułów opubliko-
wanych w języku angielskim – z drobnymi modyfikacjami lub uzupełnieniami, które 
uwzględniają potrzeby polskiego Czytelnika. W największym stopniu został zmodyfi-
kowany rozdział dotyczący sytuacji rokowań zbiorowych dla pracowników platformo-
wych w Polsce. Pominęliśmy kwestie oczywiste dla polskiego odbiorcy, rozbudowując 

1 Collective Bargaining and the Gig Economy. A Traditional Tool for New Business Models, eds. J.M. Mi-
randa Boto, E. Brameshuber, Hart Publishing 2022, https://www.bloomsburycollections.com/book/collective-
bargaining-and-the-gig-economy-a-traditional-tool-for-new-business-models/ (dostęp: 30.08.2022 r.). 

2 Zob. m.in. A.M. Świątkowski, Elektroniczne technologie zatrudnienia ery postindustrialnej, Kraków 
2019; Digitalizacja prawa pracy, PiZS 2019/6, s. 11 i n.; J. Unterschütz, Praca w ramach platform i aplikacji 
cyfrowych – wyzwania dla zbiorowego prawa pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2017/8 i 9; Dialog społeczny w erze 
cyfrowej [w:] Prekaryzacja zatrudnienia: wyzwania dla prawa pracy w Europie, red. I. Florczak, M. Otto, 
Warszawa 2019; Digital Labour Platforms: Dusk or Dawn of Labour Law? [w:] New Forms of Employment. 
Current Problems and Future Challenges, red. J. Wratny, A. Ludera-Ruszel, Warszawa 2020; G. Gospodarek, 
Status „niezależnego” usługodawcy a trójpodmiotowy model świadczenia usług w gig economy, PiZS 2019/2 
i 3; Identy�kacja podmiotu zatrudniającego w gig economy [w:] Zatrudnienie w epoce postindustrialnej, 
red. B. Godlewska-Bujok, K. Walczak, Warszawa 2021; Wyrok Brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie 
Uber BV przeciwko Aslam i inni, PiZS 2021/7.
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jednocześnie wątki i odesłania, które mogły być mniej czytelne w wersji angielskiej. 
Polskie wersje językowe poszczególnych rozdziałów (z wyjątkiem rozdziału 13) przygo-
towali tłumacze z Biura Tłumaczeń Textem – Maria Szpor, Anna Konieczna-Purchała: 
dr Weronika Szemińska, dr Weronika Sobita oraz Danuta Przepiórkowska, którym 
chcielibyśmy bardzo podziękować.

Powiązanie polskiej edycji z wiodącą wersją angielską sprawia, że zręby poszczególnych 
opracowań powstały jeszcze w 2021 r. i poza opracowaniem językowo-redakcyjnym 
nie były już modyfikowane. Należy więc pamiętać, że autorzy odnosili się do stanu 
(zarówno stanu prawnego, jak i stanu badań) z chwili kończenia tekstów w wersji angiel-
skiej. W większości artykułów uwzględniono projekt komunikatu Komisji Europejskiej 
z 9.12.2021 r., który może stanowić ważny moment w rozwoju rokowań zbiorowych dla 
osób niebędących pracownikami (określanych jako samozatrudnieni). Stanowisko Ko-
misji jest wyrazem poszukiwania adekwatnych ram prawnych dla rokowań zbiorowych 
z udziałem różnych kategorii ludzi pracy, w tym również pracowników platformowych.

Ostatecznie 18.03.2022 r., czego autorzy tomu nie mogli już uwzględnić, opublikowano 
Zatwierdzenie treści projektu komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania 
prawa konkurencji UE do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób 
pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników (2022/C 123/01)3, 
a 30.09.2022 r. został opublikowany Komunikat Komisji4. Dokument w zasadzie potwier-
dził wcześniejsze wnioski i założenia, co powoduje, że większość tez sformułowanych 
w tomie zachowuje swoją aktualność. Dlatego też zdecydowaliśmy się nie dokonywać 
zasadniczej przebudowy tekstów i zachować większość oryginalnych odniesień do po-
szczególnych dokumentów, w tym do projektu komunikatu Komisji z grudnia 2021 r. 
(pewien wyjątek stanowi tu rozdział dotyczący prawa polskiego). Dodatkowo Czytelnik 
może śledzić wcześniejsze etapy prac Komisji, które doprowadziły do ostatecznego 
sformułowania jej stanowiska, a które są omawiane przez poszczególnych autorów. 
Dla większej przejrzystości opracowania warto jednak przybliżyć ostateczny kształt 
Wytycznych zaakceptowanych przez Komisję w marcu 2022 r.

Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich porozumień negocjowanych lub zawiera-
nych zbiorowo między określonymi kategoriami osób pracujących na własny rachunek 
niezatrudniających pracowników z jednej strony a ich kontrahentem/kontrahentami 
z drugiej strony w zakresie, w jakim ze względu na swój charakter i cel dotyczą one 
warunków pracy takich osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających 
pracowników (pkt 2 ppkt (c)). Bez uszczerbku dla swobody państw członkowskich 
w odniesieniu do zakresu i formy reprezentacji zbiorowej osób samozatrudnionych 

3 Dz.Urz. UE C 123 z 2022 r., s. 1.
4 Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie stosowania prawa konkurencji Unii do układów zbiorowych 

dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 
2022/C 374/02, Dz.Urz. UE C 374, s. 2.
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Wytyczne dotyczą wszystkich form negocjacji zbiorowych, w tym negocjacji prowa-
dzonych za pośrednictwem partnerów społecznych lub innych stowarzyszeń, lecz także 
bezpośrednich rokowań prowadzonych przez grupę samozatrudnionych z ich kontra-
hentami lub zrzeszeniami tych kontrahentów, jak również układów, które są zawierane 
dla pracowników, a miałyby też objąć samozatrudnionych (pkt 14).

Warunki pracy samozatrudnionych obejmują szerokie spektrum materii, w tym wyna-
grodzenie, nagrody i premie, czas i model organizacji pracy, urlopy, zwolnienie, miejsce 
wykonywania pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, ubezpieczenie i zabezpieczenie 
społeczne oraz warunki, na jakich samozatrudnieni mają prawo zaprzestać świadczenia 
usług, np. w reakcji na naruszenie porozumienia określającego warunki pracy (pkt 15).

Na potrzeby Wytycznych jako samozatrudnionych traktuje się osoby, które nie są pra-
cownikami, ale które w celu świadczenia określonych usług wykonują pracę głównie 
osobiście i samodzielnie. Mogą przy tym korzystać z określonych towarów lub aktywów 
do celów świadczenia usług (pkt 2 ppkt (a), pkt 18). Wytyczne rozróżniają dwie sytuacje. 
Po pierwsze, przypadek samozatrudnionych znajdujących się w sytuacji podobnej do 
pracowników (już wcześniej wskazywany w orzecznictwie TS, który otworzył drogę do 
rokowań zbiorowych dla tej grupy). Po drugie, Komisja zapowiada, że nie będzie inter-
weniować w odniesieniu do układów zbiorowych zawieranych dla samozatrudnionych, 
którzy co prawda nie znajdują się w sytuacji podobnej do pracowników, ale których 
pozycja negocjacyjna nie gwarantuje odpowiedniego wpływu na kształtowanie warun-
ków zatrudnienia (pkt 32). Wytyczne Komisji można uznać za próbę doprecyzowania 
stanowiska TS. Przynajmniej w pewnym zakresie jest to jednak doprecyzowanie na 
tyle twórcze, że może sugerować wyjście poza ramy wyznaczone przez Trybunał. Takie 
wątpliwości pojawiają się wobec przesłanki dysproporcji w pozycji negocjacyjnej stron. 
Jakkolwiek dysproporcja ta również zbliża sytuację samozatrudnionych do sytuacji pra-
cowników, to jednak odnosi się do innego (niż w przypadku podobieństwa do sytuacji 
pracowników sensu stricto) aspektu relacji między ludźmi pracy a podmiotami, które 
z pracy tej korzystają. Ostatecznie kluczowe będzie to, czy i w jakim zakresie Trybunał 
zaakceptuje drogę wskazaną przez Komisję.

Komisja uznaje, że układy zbiorowe dla samozatrudnionych znajdujących się w sytua-
cji porównywalnej do pracowników nie są objęte zakresem stosowania art. 101 TFUE, 
niezależnie od tego, czy osoby takie spełniałyby kryteria uznania za osoby pozornie 
prowadzące działalność na własny rachunek (pkt 20). Zdaniem Komisji w sytuacji 
podobnej do pracowników znajdują się następujące kategorie samozatrudnionych: eko-
nomicznie zależni (pkt 23–24); samozatrudnieni wykonujący takie same lub podobne 
zadania jak pracownicy (pkt 26); osoby pracujące na własny rachunek niezatrudnia-
jące pracowników, które świadczą pracę za pośrednictwem cyfrowych platform pracy 
(pkt 28). W odniesieniu do pierwszej sytuacji prawdopodobieństwo ekonomicznej 
zależności pojawia się wówczas, gdy samozatrudnieni świadczą usługi wyłącznie lub 
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głównie na rzecz jednego kontrahenta (pkt 23). Komisja uważa, że kryterium zależno-
ści ekonomicznej jest spełnione, jeśli samozatrudniony uzyskuje średnio co najmniej 
50% całkowitego dochodu z tytułu wynagrodzenia za pracę od jednego kontrahenta, 
w okresie jednego roku albo dwóch lat (pkt 24).

Pod pojęciem cyfrowej platformy pracy rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną 
świadczącą usługę handlową, która spełnia następujące warunki: a) jest świadczona, 
przynajmniej częściowo, na odległość za pośrednictwem środków elektronicznych, 
takich jak strona internetowa lub aplikacja mobilna; b) jest dostarczana na żądanie 
odbiorcy usługi oraz c) obejmuje, jako niezbędny i istotny element, organizację pracy 
wykonywanej przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy praca ta jest wykonywana 
przez Internet czy w określonym miejscu (pkt 2 ppkt (d)). W przypadku pracy platfor-
mowej zwraca się uwagę, że samozatrudnieni mogą być zależni od platform cyfrowych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o dotarcie do klientów, i często mogą mieć do czynienia z ofertami 
pracy niepodlegającymi negocjacjom lub umożliwiającymi negocjowanie warunków 
pracy, w tym wynagrodzenia, jedynie w niewielkim zakresie. Cyfrowe platformy pracy 
zazwyczaj są w stanie jednostronnie narzucać warunki współpracy, bez wcześniejszego 
informowania osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 
ani konsultowania się z nimi (pkt 28).

Komisja wskazuje wreszcie na sytuację samozatrudnionych, którzy co prawda nie znajdu-
ją się w położeniu porównywalnym do sytuacji pracowników, jednak mają słabą pozycję 
negocjacyjną w stosunku do swoich kontrahentów, w związku z czym mogą nie być 
w stanie znacząco wpłynąć na swoje warunki pracy. Dlatego też, nawet jeśli nie można 
zakładać, że ich układy zbiorowe nie są objęte zakresem stosowania art. 101 TFUE, 
osoby te mogą w praktyce napotykać problemy podobne do tych, z którymi mierzą się 
zatrudnieni podobni do pracowników. Dlatego w zakresie, w jakim układy zbiorowe 
mają na celu skorygowanie wyraźnej nierównowagi pozycji negocjacyjnej, a także mają 
w założeniu – ze względu na swój charakter i cel – doprowadzić do poprawy warun-
ków pracy, Komisja nie będzie interweniować przeciwko takim układom (pkt 32–34). 
Komisja uznaje, że nierównowaga pozycji negocjacyjnej ma miejsce co najmniej gdy: 
a) samozatrudnieni negocjują lub zawierają układy zbiorowe z podmiotami reprezen-
tującymi cały sektor lub branżę; b) samozatrudnieni negocjują lub zawierają układy 
zbiorowe z podmiotami, których roczny łączny obrót przekracza 2 mln euro lub które 
zatrudniają co najmniej 10 osób (pkt 34). Wytyczne dopuszczają też zawieranie układów 
zbiorowych dla określonych grup samozatrudnionych, dla których, ze względu na ich 
pozycję negocjacyjną, rokowania zbiorowe zostały dopuszczone w prawie krajowym 
(pkt 36) lub unijnym (pkt 37).
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Książka stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie na temat rokowań zbiorowych 
dotyczących pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych.
Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają 
platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania 
konkretnych usług w zamian za opłatę. Większość osób pracujących za pośrednictwem 
takich platform to osoby samozatrudnione, co oznacza, że nie są uznawane za pracown-
ików w rozumieniu przepisów prawa pracy. Praca platformowa to jedno z największych 
wyzwań dla współczesnego prawa pracy. Ustawodawcy, sądy oraz nauka prawa poszukują 
rozwiązań, które zachowując istotę modelu biznesowego, zagwarantują niezbędną ochronę 
takim pracownikom.
Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób porozumienia zbiorowe mogą być środkiem zapewniają-
cym ochronę pracy osobom pracującym za pośrednictwem platform cyfrowych. Opisują 
różne aspekty rokowań – rozpoczynając od uczestników i procedur, a kończąc na treściach i 
charakterze prawnym zawieranych porozumień. W książce poddano analizie standardy 
ponadnarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz modele krajowe, w tym rozwiązania przyjęte 
w ostatnich latach przez niektóre państwa członkowskie UE z myślą o pracujących za 
pośrednictwem platform. Autorami opracowań są naukowcy od wielu lat badający prob-
lematykę relacji zbiorowych zarówno w wymiarze europejskim, jak i krajowym.
Książka jest przeznaczona dla osób zaangażowanych w proces legislacyjny, teoretyków, a 
także praktyków prawa. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zaintereso-
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