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zespół badawczy ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej 
inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych działający na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego 
 

zaprasza na spotkanie Klubu Dyskusyjnego 
 

Sztuczna Inteligencja i nowe technologie jako czynnik wymuszający zmiany w 

siatce pojęciowej prawa prywatnego – problemy trudne, choć nieoczywiste 

 

  DATA:   5 marca 2021 r. - piątek 

 CZAS:  18:00-19:30    

 MIEJSCE MS TEAMS: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
 

Wprowadzenie do dyskusji przedstawi prof. UŁ dr hab. Sylwia Wojtczak. 

Przyczynkiem do spotkania są poniższe pytania badawcze oraz towarzyszące im tezy. 

Czy zmiany w siatce pojęciowej prawa prywatnego związane z rozwojem AI i nowych technologii 

są konieczne? Co zrobić z pojęciami podmiotowości prawnej, osobowości prawnej, 

odpowiedzialności, winy, szkody, oświadczenia woli etc., które we współczesnej odsłonie nie dają 

się zastosować wprost w nowej nieustająco tworzącej się rzeczywistości? Czy wystarczą regulacje 

ad hoc, czy należy pomyśleć o generalnej zmianie w pewnym zakresie? 

Jak może to wpłynąć na prawo pracy? Jak zmienią się wartości prawa pracy w sytuacji, kiedy w 

związku z rozwojem AI i nowych technologii praca przestanie być elementem zapewnienia sobie 

egzystencji ekonomicznej, a w pewnym sensie zajmie miejsce działalności uznawanej dzisiaj za tzw. 

hobby czy osobistą pasję? Czy praca w nieustającym kontakcie z AI nie wymusi zmian w dzisiejszym 

rozumieniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy AI będzie mogła być pracodawcą? Czy będzie 

mogła być pracownikiem? Czy AI będzie mogła być przełożonym człowieka? Czy pracodawca 

będzie mógł wymagać od pracownika stosowania jakichś interface’ów typu mózg – komputer albo 

innych systemów wzmacniających sprawność pracownika, choćby tylko podczas wykonywania 

pracy? 

Problemy te wymagają namysłu i podjęcia pewnych decyzji, nawet jeżeli daleko nam obecnie do 

powstania jakiejś Superinteligencji czy sztucznej inteligencji mocnej albo świadomej. Już dzisiaj 

istnieją technologie, które zdolne są do fundamentalnego przekształcenia naszej rzeczywistości 

społecznej. 
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