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Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich

Dotyczy: wystąpienia z dnia 28 maja br. (III.7041.6.2019.LN) w sprawie podjęcia 

stosownych działań rozpoznawczych i regulacyjnych, dotyczących pracy wykonywanej za 

pośrednictwem platform cyfrowych.

Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do kolejnego wystąpienia w sprawie podjęcia stosownych działań 

rozpoznawczych i regulacyjnych, dotyczących pracy wykonywanej za pośrednictwem 

platform cyfrowych uprzejmie wyjaśniam, że Komisja Europejska (KE) w Programie prac 

na rok 2021 r. zapowiedziała inicjatywę legislacyjną dotyczącą poprawy warunków pracy 

dla osób świadczących usługi za pośrednictwem platform cyfrowych. W dniu 24 lutego br. 

KE ogłosiła konsultacje KE z partnerami społecznymi (I faza); następnie w połowie 

czerwca br. KE ogłosiła drugą fazę konsultacji z terminem odpowiedzi do 15 września br. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy dokumentu, który przedstawi KE, będzie uzależniony 

od wyników wspomnianych konsultacji.  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii włączy 

się w prace nad regulacjami unijnymi w tym zakresie, a następnie ich wdrożenie do prawa 

polskiego. 

Niezależnie od powyższego pragnę dodać, że w ramach V etapu Programu 

Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (okres realizacji 2020-2022), 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi projekt pn. 

„Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające zapewnianie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w gospodarce platformowej" (zadanie 2.SP.28). Celem tego projektu jest 

identyfikacja zagrożeń związanych z wybranymi rodzajami prac w gospodarce 
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platformowej oraz opracowanie założeń do rekomendacji w zakresie rozwiązań prawnych 

w tym obszarze. Podstawą realizacji V etapu programu wieloletniego w latach 2020-2022 

jest Uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie jego 

ustanowienia. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Rozwoju, Pracy 

i Technologii.

Ponadto, z informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 

w 2022 r. planowane jest przeprowadzenie przy europejskim badaniu siły roboczej/EU-

LFS (w Polsce realizowanego jako BAEL) pilotażu do badania pracy poprzez platformy 

internetowe (Digital Platform Employment). Badanie będzie realizowane pod kierunkiem 

Eurostatu.

Z poważaniem Iwona Michałek

Sekretarz Stanu
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