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Istnieją opinie, że platformy i sieci cyfrowe pomogą uzyskać lepszą jakość 
usług z perspektywy pracowników, pracodawców, organów rządowych i 
klientów. Platformy cyfrowe mogą służyć również kojarzeniu pracodawców 
z pracownikami w zakresie wykonywanych działań promocyjnych. W 
kontekście opieki domowej, mając na uwadze izolację pokaźnej liczby 
pracowników, platformy cyfrowe oferują wspólną przestrzeń do debaty 
nad łączącymi ich zagadnieniami, a więc mogą przyczynić się do lepszego 
zorganizowania pracy wśród zatrudnionych. Należy jednocześnie podkreślić, 
że cyfryzacja będzie wymagała uzyskania pewnego poziomu kompetencji 
zarówno od pracowników, jak i pracodawców. Brak przeszkolenia (i dostępu 
do sprzętu) uniemożliwiłby czerpanie korzyści z platform i sieci cyfrowych.  

Stanowi to wyzwanie szczególnie dla osób niedowidzących, osób z 
ograniczeniami ruchowymi oraz tych pozbawionych dostępu do technologii. 
Z najnowszych szacunków wynika, że, ponad 70 milionów użytkowników 
na całym świecie korzysta z pracowniczych platform internetowych w 
poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, oraz że gospodarka peer-to-
peer w UE warta jest 28 mld euro. Niemniej jednak, dowody na to, że 
tego typu platformy internetowe przyczyniają się obecnie do poprawy 
warunków pracy osób zatrudnionych w branży są znikome lub wręcz 
żadne. W rzeczywistości istnieje duże ryzyko, że platformy cyfrowe staną 
się źródłem zwiększonej ilości prac dorywczych, słabszego zabezpieczenia 
pracy i zdestabilizują wynagrodzenia. Oznaczałoby to między innymi 
gorszą ochronę praw dla pracowników lub pracodawców, brak kontroli 
jakości i brak możliwości zagwarantowania odbiorcom profesjonalizmu 
wykonywanych dla nich usług. 
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Zgodnie z deklaracją bolońską przygotowaną przez Stowarzyszenie na rzecz Postępu Technologii Wspomagających 

w Europie, konieczne jest „podniesienie poziomu świadomości w odniesieniu do technologii wspomagających, 

powszechnego projektowania i dostępności interpretowanych jako prawa człowieka, przy założeniu, że technologia 

stanowi tu istotne, niejednokrotnie rozstrzygające, narzędzie egzekwowania i realizacji tych praw”.1 

We Wspólnym Oświadczeniu EFCI-UNI w sprawie wpływu cyfryzacji na zatrudnienie w branży usług porządkowych i 

pomocniczych podkreślono, że „z narzędzi cyfrowych i urządzeń mobilnych należy korzystać z umiarem, zachowując 

równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz dbając o dobre samopoczucie psychiczne”.2 W szczególności 

opiekunowie i pracownicy domowi powinni mieć prawo do pozostawania offline.  

Podobnie jak w innych branżach przemysłowych, istniejące modele biznesowe są coraz częściej poddawane cyfryzacji, 

a nowe modele przyjmują postać cyfrowych platform. W obu przypadkach potrzebna jest korekta warunków pracy i 

mechanizmów rynkowych, a także zaangażowanie partnerów społecznych na różnych poziomach.  

W usługach opiekuńczych robotyka może wspomagać pracowników w trudnych zadaniach fizycznych związanych z 

opieką nad pacjentami. Autonomiczne lub na wpół autonomiczne systemy mogą być narzędziem pomocniczym 

służącym pracownikom do oddzielania zadań medycznych od niemedycznych. Można wykorzystywać je również do 

ustalania grafików i harmonogramów pracowników. W obu przypadkach systemy te wymagają zwiększonej dbałości 

o integralność i przejrzystość wykorzystywanych danych i algorytmów. W czynnościach nieopiekuńczych roboty mogą 

być wykorzystywane m.in. do sprzątania podłóg.  

Sensory i internet przedmiotów mogą być wykorzystywane do profesjonalizacji sektora usług osobistych i usług dla 

gospodarstw domowych (PHS, Personal and Household Services), nadając atrakcyjność stanowiskom pracy, zwiększając 

zdrowie i bezpieczeństwo jego pracowników oraz zapewniając świadczenie wysokiej jakości usług. Umiejętności cyfrowe 

nabierają znaczenia również w kontekście wspierania klientów w realizacji czynności administracyjnych (np. bankowość 

online), czy w użytkowaniu urządzeń domotyki (np. inteligentne sprzęty gospodarstwa domowego). Jednocześnie 

mogą one prowadzić do wzmożonej kontroli i monitoringu pracowników i klientów/odbiorców usług/ prywatnych 

usługodawców, co wymaga zgłębienia zagadnienia wpływu technologii na poszanowanie prywatności i praw człowieka. 

W myśl podpunktu 4.4. opinii z inicjatywy własnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 

przemian przemysłowych w sektorze zdrowia, „innowacje cyfrowe, zwłaszcza w zakresie mobilnych aplikacji związanych 

ze zdrowiem, mogą ułatwić zajmowanie się czynnikami ryzyka związanymi z chorobami przewlekłymi. Rozwiązania 

z zakresu mobilnego zdrowia i zdalnego monitorowania wspierają profilaktykę i mogą też ograniczyć potrzebę 

późniejszego uciążliwego leczenia“.3  

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion
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OSOBA
PRYWATNA

GRUPA LUDZI

Praca wymaga

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Transport 
pasażerow

Inny 
transport

Minijob

Praca w gosp.
domowym

Zlecenie 
wykonywane w 

jakimś 
miejscu

Decydenci powinni zapewnić jednolite regulacyjne warunki prowadzenia działalności dla platform i „tradycyjnych 
podmiotów biznesowyc, aby zapobiec napędzaniu mechanizmu obniżania wynagrodzeń i pogarszania warunków pracy 
oraz aby zagwarantować przyszłość europejskiego modelu społecznego. W kontekście regulacji prawnych należy też 
uwzględnić standardy zarówno dla pracowników, jak i klientów. Obie strony powinny być traktowane jednakowo. 

 

Platformy online odgrywają coraz istotniejszą rolę w europejskim życiu społecznym i gospodarczym. Dla ponad miliona  
pracowników z UE, platformy te pozostają głównym źródłem zarobków. Konsumentom i użytkownikom serwisów 
umożliwiają wyszukiwanie informacji w sieci, a firmom ułatwiają spełnianie ich potrzeb. Jednocześnie nie wolno 
zapominać, że platformy cyfrowe nie służą obniżaniu wynagrodzeń pracowników, czy ograniczaniu ich praw. Nie powinny 
też przyczyniać się do ich postępującej izolacji.  

Kluczowymi cechami łączącymi platformy online jest wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
do ułatwiania interakcji pomiędzy użytkownikami (w tym transakcji handlowych), gromadzenie danych na temat tych 
interakcji oraz efekt sieciowości, który sprawia, że platformy o największej liczbie użytkowników stają się najbardziej 
cenne dla innych odbiorców.  

Platformy cyfrowe zmieniły sposób zarządzania pracą i jej wykonywania. Zmieniły również naszą komunikację. Prace 
wykonywane  za pośrednictwem cyfrowych platform dla freelancerów wielokrotnie przybierają formę krótkich zleceń lub 
pojedynczych zadań, które wcześniej mogły być częścią większych bloków projektowych. Prace te mogą być wykonywane 
w całości online (praca w chmurze) lub w ramach umowy krótkoterminowej z domu zleceniobiorcy.  

Platformy kooperatywne to podmioty biznesowe wykorzystujące strony internetowe, aplikacje mobilne lub protokoły do 
sprzedaży dóbr i usług, polegające na zasadach demokratycznego podejmowania decyzji i wspólnej własności platformy 
pracowników i użytkowników.   

• Praca w chmurze (ang. cloud work) to praca wykonywana w oparciu o platformę internetową. Co za tym idzie, 
realizacja zadania nie wymaga żadnego kontaktu fizycznego pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem.

• Praca w ramach umowy krótkoterminowej (ang. gig work) to zadania realizowane poprzez platformy w konkretnej 
lokalizacji geograficznej.
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DIALOG SPOŁECZNY, 
INFORMOWANIE I 
KONSULTACJE >>>>

W dokumencie wyrażającym wspólne stanowisko Pracodawców Społecznych i EPSU (Europejskiej Federacji Związków 
Zawodowych Służb Publicznych) czytamy, że „przemiany cyfrowe należy przeprowadzać w sposób bezpieczny i 
odpowiedzialny, kształtując procesy transformacyjne w oparciu o informacje zebrane od pracowników. Akceptacja 
nowych rozwiązań technicznych będzie zależała od umiejętności zastosowania nowych technologii w organizacji pracy 
i w procesie opiekuńczym, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania holistycznego podejścia do usług opiekuńczych 
oraz ich odbiorców.”4

We Wspólnym Oświadczeniu na temat cyfryzacji partnerzy społeczni w sektorze sprzątania przemysłowego (UNI Europa 
oraz EFCI) utrzymują, że „dialog społeczny oraz negocjacje zbiorowe są niezbędnym elementem gwarantującym owocną 
przemianę cyfrową w branży usług porządkowych i pomocniczych.”5

Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe powinny obejmować również pracowników freelance/przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w oparciu o platformy online. Istotnym posunięciem byłoby uznanie pełnych praw tych pracowników, co 
pomogłoby uniknąć zatrudniania ich w charakterze niezależnych wykonawców.

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf
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>>>>
OCHRONA DANYCH, 
NADZÓR W MIEJSCU 
PRACY I MONITORING 
PRACOWNIKÓW 

Europejskie prawodawstwo w sprawie ochrony danych, RODO, stanowi ramy prawne w zakresie gromadzenia i 
wykorzystywania danych, w obrębie których państwa członkowskie opracowały własne ustawodawstwa krajowe. 
Pracodawcy zobowiązani są podejmować środki gwarantujące ochronę danych. Muszą też zadbać o zachowanie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym systemów monitorowania, przy jednoczesnym poszanowaniu 
prywatności pracowników i osób zatrudnionych. Obowiązkiem pracodawców jest także informowanie pracowników o 
istotnych przepisach prawa i zasadach wynikających z regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwach w zakresie 
ochrony danych. Pracodawcy muszą spełniać powyższe wymogi.  

Partnerzy społeczni zachęcają pracodawców do prowadzenia konsultacji i rozmów ze swoimi pracownikami i 
ich przedstawicielami na temat wprowadzania nowych technologii do ich działalności biznesowej oraz na temat 
wykorzystywania danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa i klientów, poprzez negocjacje zbiorowe lub ewentualnie 
opracowywanie kodeksów postępowania.  

Prawa pracowników powinny chronić nie tylko gromadzone na ich temat dane, ale również wnioski wyciągane z tych 
danych sumarycznych (np. w algorytmach). To właśnie te wnioski mogą mieć najbardziej inwazyjny wpływ na prawo 
pracowników do prywatności i ich wolność.  
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W sektorze PHS (usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych) można zaobserwować, że klienci korzystają z 
istniejących platform internetowych takich jak Facebook do wyszukiwania pracowników, a osoby szukające zatrudnienia 
szukają w ten sposób odbiorców swoich usług. Potwierdzono to podczas organizacji spotkań w ramach projektu Ad-PHS 
na Malcie i na Węgrzech. 

Jest to fakt, który jednocześnie wyjaśnia, dlaczego istnieje tak niewiele samodzielnych platform.  

Dla kobiet zatrudnionych w sektorze PHS platformy dedykowane usługom opiekuńczym mogłyby stać się pomocą w 
znalezieniu równowagi pomiędzy realizacją płatnych i niepłatnych czynności opiekuńczych.6 

Cyfryzacja w sektorze usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych zakłada zaadaptowanie cyfrowych rozwiązań 
technologicznych na potrzeby realizacji codziennych świadczeń opiekuńczych. Narodziny platform online jako narzędzi 
pośredniczących w sektorze PHS jest bezsprzecznie kluczowym elementem w procesie cyfryzacji branży. 

W myśl raportu pt. "Wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych w udoskonalaniu zintegrowanych modeli opieki na terytorium 
Europy: identyfikowanie i wyznaczanie priorytetów w zakresie barier i czynników aktywujących", platformy cyfrowe 
usprawniające zintegrowane modele opieki to „cyfrowe platformy dedykowane zdrowiu i dobrobytowi, które usprawniają 
świadczenie usług zintegrowanej opieki, zwiększają samodzielność odbiorców usług/pacjentów i przyczyniają się do 
poprawy współpracy pomiędzy użytkownikami partycypującymi w systemie usług opiekuńczych poprzez zarządzanie 
informacjami generowanymi przez pacjentów, a także poprzez ich współdzielenie. ” 7 

Platformy te można znaleźć m.in. w następujących krajach: 

• Luksemburg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux
• Niemcy : Helpling
• Irlandia: W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost popularności platform internetowych.8 Istnieją platformy 

dedykowane usługom opiekuńczym: Home Care Direct, Mindme, Dream Team Nannies oraz platformy dedykowane 
usługom nieopiekuńczym: Helpling, Laundr, Pristin.9  

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018). 

9 McGuiness, Seamus et al (2018). 
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6.1. Zalety pracy wykonywanej za pośrednictwem platform dla freelancerów w branży PHS 

• Praca wykonywana za pośrednictwem platform dla freelancerów wypełnia lukę w sektorze PHS;

• Jest to łatwiejszy sposób na szukanie pracy niż tradycyjne metody;

• Niektórzy wykorzystują platformy jako sposób na dodatkowy zarobek;

• Pracownicy freelance zyskują większą kontrolę nad swoją pracą (nie chodzi jednak o to, w jaki sposób ją organizują, 
czy o ramy czasowe wykonywania zadań). Mogą pracować elastycznie i  poprawiać równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym. Jednocześnie należy podkreślić, że freelancerzy są narażeni na większe ryzyko pracy na 
niekorzystnych warunkach;

• Wykazano, że użytkownicy korzystają z platform dla freelancerów, aby zdobywać doświadczenie zawodowe, 
rozwijać swoje umiejętności i poprawiać perspektywy zatrudnienia;

• Dzięki korzystaniu z platform użytkownicy i rodziny nie muszą mierzyć się z ciężarem obowiązków administracyjnych;

• Pracownikom wyznaczane są konkretne zadania;

• Istnieją standardowe kontrakty;

• Platformy mogą weryfikować zleceniodawców/pracowników;

• Platformy wyręczają pracodawców w realizacji czynności administracyjnych, niemniej odpowiedzialność ta 
przechodzi na zleceniobiorcę.

6.2. Wady pracy wykonywanej za pośrednictwem platform dla freelancerów w branży PHS 

• Freelancerzy spędzają na platformach sporo czasu pomiędzy zadaniami/klientami i nie otrzymują za to wynagrodzenia 
– czują, że muszą być nieustannie dostępni lub pozostawać online, żeby otrzymywać zlecenia;

• Będąc samozatrudnionymi „niezależnymi wykonawcami ” i użytkownikami platform o charakterze komercyjnym, 
pracownicy objęci są ograniczoną ochroną prawną;

• Cyfrowa praca na zlecenie eskaluje trudne do wyeliminowania nierówności na rynku pracy odnoszące się do płci 
i rasy, potęgowane przez recenzje klientów i algorytmy cyfrowe, które eliminują część zleceń i określają warunki 
zatrudnienia freelancerów;

• Niezależni wykonawcy wykonujący pracę w domach odbiorców usług wielokrotnie padają ofiarami molestowania 
seksualnego. Według Alexandry J. Ravanelle, wynika to częściowo z faktu, że tego rodzaju zadania (sprzątanie, 
gotowanie, Airbnb itp.) realizowane są w domach klientów, a relacja zleceniodawca-zleceniobiorca charakteryzuje 
się asymetrycznym podziałem sił – pracownicy zobowiązani są podawać o wiele więcej informacji niż odbiorcy 
usług. Wreszcie z uwagi na status niezależnych wykonawców, praca freelancerów nie jest w pełni uregulowana;

• Wzbiera fala krytyki wobec warunków pracy, poziomów wynagrodzenia i dystrybucji dochodów i bogactwa;

• Zarobki są często niskie i nieprzewidywalne, czas pracy bywa długi i może przypadać na niekorzystne społecznie 
godziny, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa mogą być lekceważone, a pracownicy często są niewystarczająco 
chronieni przez system zabezpieczenia społecznego;

• Platformy stwarzają możliwość fikcyjnego samozatrudnienia;

• Tylko niewielki ułamek pracowników freelance otrzymuje zarobki na poziomie minimalnej płacy lokalnej;

• Większość transakcji zawieranych poprzez platformy online nie podlega opodatkowaniu ani ubezpieczeniu 
społecznemu. Niejednokrotnie zdarza się, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników nie są chronione lub że nie 
posiadają oni ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przy pracy.
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Cyfryzacja w branży PHS mogłaby uprościć relacje pomiędzy interesariuszami: pracodawcami (osobami prywatnymi 
i spółkami), pracownikami, użytkownikami, publicznymi decydentami, społeczeństwem obywatelskim itd., poprzez 
rozpowszechnianie wiarygodnych informacji na temat jakości usług oraz na temat praw i obowiązków zainteresowanych 
stron. Osiągnięcie tego celu wymagałoby podjęcia znacznego wysiłku i interwencji ze strony państwa. Platformy 
pośredniczące wykorzystywane są przez gospodarstwa domowe jako narzędzie pomocne w poszukiwaniu pracowników 
PHS, jednak zazwyczaj nie oferują automatycznego opracowywania dokumentacji rejestrującej stosunek pracy. Co za 
tym idzie, owe platformy pośredniczące muszą zostać powiązane z cyfrowym narzędziem umożliwiającym prywatnym 
pracodawcom rejestrowanie pracowników. Jest to sposób na walkę z niezgłaszaną pracą. Dokumentacja ta musi 
automatycznie generować prawa socjalne dla pracowników.  

7.1. Platformy jako narzędzie na rzecz walki z nieformalnością w branży 

We Włoszech około 70% zatrudnienia w sektorze usług osobistych stanowią nieformalne stosunki pracy. W krajach takich 
jak Holandia, gdzie opiekunowie i opiekunki do dzieci są zatrudniani bezpośrednio przez osoby prywatne, a 21% dostawców 
usług PHS nie zgłasza swoich dochodów, platformy tworzą narzędzia regulujące pracę i miejsce konstytuowania się 
związków pracodawców. Przykłady z innych platform nakreślają obraz odwrotny do tego wyrażonego powyżej. Przykład z 
Paryża: kurier rowerowy nieformalnie „zatrudni ” osoby, które zrealizują za niego/nią zlecenia. Można też zastanowić się, 
dlaczego Uber stracił licencję w Londynie – to przykład rozwiązania nieformalnego działającego na niekorzyść pracowników. 
Oba ww. przypadki to napędzanie niestabilnego zatrudnienia. 

7.2. Uznanie i definicja prawna branży 

Platformy mogą być również pomocne w tworzeniu prawnych definicji branży PHS w różnych krajach, jako że są narzędziem 
standaryzującym i normalizującym procesy i działania podejmowane przez dużą liczbę pracowników i klientów. Definicja 
prawna musi w szczególności uwzględniać pracowników zatrudnianych za pomocą narzędzi cyfrowych.  W sektorze PHS 
niektóre państwa członkowskie UE, takie jak Francja czy Luksemburg, zachęcają prywatnych pracodawców do korzystania 
z platform cyfrowych jako narzędzi ułatwiających rejestrowanie pracowników. Obserwatorzy zauważają, że prostota i 
szybkość rejestracji realizowanych przy pomocy platform cyfrowych jest czynnikiem motywującym do zgłaszania stosunków 
pracy i że zwiększyła ona poziom zrozumienia branży, a także poprawiła oceny statystyczne sektora dokonywane w 
politykach publicznych poszczególnych państw członkowskich i na poziomie europejskim. Dane gromadzone w oparciu o 
rejestrowane stosunki pracy mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia ogólnych warunków pracy osób zatrudnionych 
oraz mogą być wykorzystywane w symulowaniu wpływu mechanizmów zgłaszania pracy na finanse publiczne.  

7.3. Wynagrodzenia i warunki

Platformy mają tendencję do zrównywania wynagrodzeń w grupach skupiających licznych pracowników. O ile w przypadku 
usług kurierskich i przejazdów wpływa to na dewaluację pracy ludzkiej, o tyle w branży PHS mogłoby to ustanawiać granice 
uczestniczenia w rynku oraz kojarzyć odbiorców usług z pracownikami według ich potrzeb i umiejętności.  W krajach takich 
jak Holandia, gdzie w ramach WMO10 (holenderskiego dokumentu wsparcia społecznego) budżety przeznaczane na usługi 
opiekuńcze są definiowane przez gminy, to właśnie władze lokalne mogłyby zarządzać platformami tak, aby zapewniać 
uczciwe płace dla pracowników oraz dbać o to, aby odbiorcy usług byli odpowiedzialnymi pracodawcami. 

7.4. Zarządzanie jakością poprzez platformy 

Platformy nie muszą korzystać z gwiazdkowego systemu oceny na wzór tego, który zazwyczaj stosuje się w aplikacjach 
do zamawiania przejazdów. W alternatywie do tego rozwiązania, oceny odbiorców i dostawców usług mogłyby być 
wielowymiarowe, zorientowane na budowanie wieloelementowego obrazu obejmującego umiejętności, dostępność i 
języki. W Luksemburgu pracownicy zatrudniani bezpośrednio nie są zobowiązani do odbywania szkoleń ani do okazywania 
certyfikatów, podczas gdy zleceniobiorcy zatrudniani przez agencje pośrednictwa poddawani są weryfikacji ze względu 
na jakość realizowanych usług. Odbiorcy i dostawcy usług mogliby połączyć siły w celu kreowania standardów, natomiast 
kontrola byłaby domeną władz publicznych.  

 

10 Wet maatschappelijke ondersteuning (Ustawa o pomocy społecznej) 2015
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W ramach projektu PHS nie udało się zidentyfikować szeregu obiecujących praktyk dotyczących branżowych platform 
cyfrowych, stąd warto prześledzić przykłady z innych sektorów.  

Jedną z najistotniejszych obserwacji jest fakt, że pracownicy korzystający z platform traktowani są jako osoby pracujące 
na własny rachunek.  

Platformy nie wpisują się w tradycyjne struktury gospodarki i rynku pracy, a co za tym idzie, stanowią wyzwanie dla 
instytucji i prawodawstwa zbudowanych wokół tych modeli. Sądy w wielu państwach zostały poproszone o rozstrzygnięcie, 
czy ów model biznesowy jest źródłem nieuczciwej konkurencji wobec tradycyjnych przedsiębiorców i czy stanowi obejście 
prawa pracy.11

Istnieje szereg metod regulujących pracę podejmowaną za pośrednictwem platform, za pomocą których interesariusze 
oraz państwa członkowskie mogą pozyskać informacje na temat tego sposobu pracy w branży PHS: 

• 11 stycznia 2019 r. włoski sąd wydał orzeczenie na korzyść pięciu byłych kierowców Foodory, zmuszając firmę do 
wypłacenia im wynagrodzenia zgodnego z porozumieniem zawartym w drodze negocjacji zbiorowych ws. logistyki 
i transportu towarów;

• Oxford Internet Institute (jednostka nauk społecznych i komputerowych wydzielona w ramach Uniwersytetu 
Oksfordzkiego) powołał do życia Fundację Fairwork, której zadaniem jest ocena warunków pracy oferowanych 
przez cyfrowe platformy dla freelancerów. Będzie działała na wzór Fundacji Fairtrade, przyznając oznaczenia firmom 
stosującym dobre praktyki;

• Tymczasem GMB (brytyjski związek zawodowy) wynegocjował układ zbiorowy z firmą Hermes, na mocy którego 
pracownicy mogą dokonać wyboru pomiędzy statusem osoby zatrudnionej na własny rachunek a „osoby zatrudnionej 
na własny rachunek+”, który to gwarantuje minimalną płacę, reprezentację związkową i wynagrodzenie za czas 
urlopu;

• Sąd Najwyższy Kalifornii wydał orzeczenie, które utrudnia definiowanie pracowników jako niezależnych 
wykonawców. Sąd podtrzymuje, że każda osoba zatrudniona ważna dla zasadniczego biznesu przedsiębiorstwa 
powinna być uznawana za pracownika;

• W Irlandii weszła w życie nowa ustawa zakazująca umów nieregulujących godzin pracy;

• W trzech sprawach sąd hiszpański orzekł, że pracownicy freelance powinni być uznawani za „zatrudnionych”. We 
wszystkich trzech przypadkach sąd uznał, że platformy cyfrowe stosują „fikcyjne zatrudnienie na własny rachunek” 
lub rozpoznał, że faktycznie istniał stosunek pracy pomiędzy platformą a pracownikiem. Za przyczynę uznano to, 
że firma jest jedynym podmiotem mającym dostęp do informacji gromadzonych w systemie biznesowym. Ponadto 
sąd stwierdził, że to nie rowery i sprzęt pracowników są „środkami produkcji” – środkami tymi jest raczej sama 
platforma. Wreszcie uznano, że pracownicy nie mieli swobody ani kontroli nad sposobem wykonywania swojej 
pracy – otrzymywali tylko „szczegółowe instrukcje”.

11 Pełen przegląd orzeczeń znajduje się tutaj: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-
australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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Układ zbiorowy zawarty pomiędzy duńskim związkiem zawodowym 3F i platformą Hilfr jest jak do tej pory bezprecedensowy 

– pracownicy działający na własny rachunek uznawani są w nim za osoby zatrudnione.  

1 sierpnia 2018 r. wszedł w życie 12-miesięczny układ zbiorowy o charakterze pilotażowym. Niemniej, organy ds. 

konkurencji uznały go za bezprawny.12

Platforma Hilfr.dk liczy około 450 pracowników i jest to strona internetowa oferująca usługi sprzątania dla około 1700 

klientów w całej Danii.  

Oto kluczowe elementy ww. układu zbiorowego: 

• minimalna płaca w wysokości 141,21 DKK (19 EU)za godzinę

• składka emerytalna

• wynagrodzenie na czas urlopu

• wynagrodzenie na czas choroby

• wprowadzenie „suplementu dobrobytu” (velfærdstillæg) – dodatkowej kwoty w wysokości 20 DKK (2,70 EUR) 

za godzinę, wypłacanej jako uzupełnienie pensji

Jak mówi Steffen Wegner Mortensen, współzałożyciel Hilfr:„Układ jest bardzo sensowny z perspektywy handlowej. 

Jeśli chcesz przyciągnąć najlepszych pracowników sprzątających, musisz ich dobrze traktować. Spółki wykorzystujące 

platformy cyfrowe zbyt często zaniedbywały czynniki takie jak dobre warunki pracy, uczciwe pensje i przejrzyste procedury 

zapobiegające uchylaniu się od podatków. Poprzez wspomniany układ chcemy zaradzić tym niedociągnięciom i zwiększyć 

standardy w gospodarce wolnych strzelców.”

Z uwagi na fakt, że przyszłość ww. układu zbiorowego jest niepewna, realizując nowe projekty należy kreować platformy 

usług PHS, których pojawienie się na rynku podwyższy standardy panujące w branży. 

12 Aby uzyskać więcej informacji na temat orzeczeń sądowych, warto przeczytać ten artykuł: https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
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KLUCZOWE 
ZALECENIA >>>>

1. Należy stworzyć prawne rozwiązania zapewniające równe warunki konkurencji;

2. Należy nawiązywać dialog społeczny i przeprowadzać negocjacje zbiorowe dot. wszystkich formbiznesu, w tym 
również platform cyfrowych;

3. Należy umożliwić pracownikom i użytkownikom ocenianie platform oraz zagwarantować im możliwość 
podważania ratingów, które wedle ich uznania mogą negatywnie wpływać na perspektywy zatrudnienia;

4. Prywatni pracodawcy powinni mieć możliwość łatwego zgłaszania swoich pracowników przy pomocy cyfrowych 
narzędzi rejestracji, przy czym dla pracowników powinno to być automatycznym gwarantem ich praw, tożsamych 
z prawami obowiązującymi w UE;

5. Udoskonalić ochronę danych pracowników i ustanowić wymagania wobec pracodawców w zakresie przejrzystości 
danych pracowników i klientów. Ma to szczególne znaczenie w sektorze usług opiekuńczych, w którym gromadzone 
dane mogą mieć charakter medyczny, a co za tym idzie, wysoce poufny;

6. Wszyscy pracownicy we wszystkich formach zatrudnienia powinni być objęci jednakowymi prawami socjalnymi 
i podstawowymi;

7. Państwa członkowskie powinny skonstruować jasne definicje platform cyfrowych oraz wyjaśnić ich status prawny: 
kiedy należy uznawać je za platformy pośredniczące, a kiedy za dostawców usług?

8. Państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę zróżnicowane metody, za pomocą których platformy cyfrowe 
kontrolują dostawców usług;

9. Państwa członkowskie powinny określić status prawny pracowników. Kiedy są osobami zatrudnionymi, a kiedy 
osobami pracującymi na własny rachunek?

10. Obowiązek informowania odpowiednich władz państwowych: platformy cyfrowe powinny podlegać obowiązkowi 
przekazywania istotnych informacji krajowym organom podatkowym i instytucjom ubezpieczenia społecznego. 
Obowiązek ten powinien być spełniany we właściwym czasie;

11. System ocen: platformy cyfrowe powinny mieć obowiązek kreowania przejrzystego modelu oceniania oraz 
stwarzać pracownikom możliwość reakcji na nieodpowiednie ewaluacje. Pracownicy powinni mieć również 
sposobność przenoszenia swoich ratingów do innych platform w celu zachowania większej niezależności 
finansowej.
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WAŻNY LINK 
Eurofund – baza cyfrowych platform dla freelancerów 

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
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