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Praca platformowa w Polsce  
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki Badania Pracy Internetowej i Platformowej 
przeprowadzonego przez ETUI 
 
Badanie Pracy Internetowej i Platformowej (ang. ETUI Internet and Platform 
Work Survey) przeprowadzone zostało przez ETUI w latach 2018-2019 w 
pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, obejmując Bułgarię, Łotwę, 
Polskę, Słowację i Węgry. Badanie miało na celu poznanie skali zjawiska, jakim 
jest zarabianie przez Internet, ukazanie jakie osoby podejmują się takiej pracy 
oraz co je wyróżnia spośród pozostałych pracowników. Dane zostały zebrane 
przy pomocy autorskiej ankiety przeprowadzonej metodą wywiadów 
indywidualnych (CAPI) na próbie losowej o liczebności co najmniej 1.000 osób, 
reprezentatywnej dla całej populacji osób doroslych w danym kraju. 
Szczegółowy opis wyników i wniosków z badania znajduje się w raporcie Digital 
labour in central and eastern Europe: evidence from the Internet and 
Platform Work Survey (dostępny na: http://bit.ly/ETUI-WP2019-12). 

Praca internetowa jest kategorią szeroką, obejmującą rozmaite czynności 
mające na celu generowanie dochodu przy użyciu stron internetowych lub 
aplikacji mobilnych. Praca taka jest pozyskiwana przez Internet oraz z zasady 
wykonywana bez zawiązania umowy o pracę lub stosunku pracy; może, ale nie 
musi, odbywać się za pośrednictwem platform internetowych. W badaniu 
pytano o następujące rodzaje czynności: 

1. Oferowanie za pomocą aplikacji lub strony internetowej wynajmu 
posiadanego przez respondenta domu, mieszkania lub apartamentu 

2. Oferowanie za pomocą aplikacji lub strony internetowej usług 
taksówkowych, dostawczych lub innych usług przewozowych 
wykonywanych osobiście 

3. Sprzedaż przez Internet posiadanych przez respondenta rzeczy, dobytku  
4. Sprzedaż przez Internet wyrobów własnych  
5. Handel przez Internet innymi produktami 
6. Uzyskiwanie dochodu poprzez blogowanie lub prowadzenie kont w 

mediach społecznościowych 
7. Wykonywanie znalezionych przez Internet dorywczych prac polegających 

na realizacji krótkich zadań lub “klikaniu” (np. wprowadzanie danych lub 
ich sortowanie, transkrypcje, wypełnianie ankiet on-line) 

8. Wykonywanie znalezionych przez Internet zleceń na prace twórcze, 
kreatywne lub informatyczne (np. projektowanie stron internetowych, 
projektowanie graficzne, programowanie, copywriting, tworzenie treści)
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9. Wykonywanie znalezionych przez Internet specjalistycznych prac 
dorywczych (np. doradztwo, księgowość, badania, tłumaczenia) 

10. Wykonywanie innych prac dorywczych znalezionych przez Internet (np. 
opieka nad dziećmi, naprawy, usługi osobiste) 

 
Praca platformowa obejmuje wyłącznie pracę wykonywaną za 
pośrednictwem platform intenetowych (ang. online labour platforms), takich 
jak Uber, UberEats, Upwork czy Freelancer (z wyłączeniem najmu 
nieruchomości i sprzedaży przez Internet). W pracy platformowej zadania 
przydzielane są za pomocą platformy internetowej, działającej jako strona 
internetowa lub aplikacja mobilna, która łączy użytkowników (klientów) z 
osobami gotowymi świadczyć określone usługi, pobiera opłaty za każdą 
transakcję i zazwyczaj przetwarza płatności za pracę. 

 
Jaka jest skala pracy internetowej i platformowej? 
 
Poprzednie badania nad gospodarką platformową sugerowały, iż może ona 
odgrywać znaczącą rolę w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie średnie 
dochody są niższe niż na Zachodzie. Badanie przeprowadzone przez ETUI nie 
potwierdziło tej hipotezy wskazując, że udział pracy internetowej i platformowej 
w ogólnym rozkładzie zatrudnienia jest marginalny w każdym badanym kraju, 
choć znaczny odsetek respondentów miał z nią styczność w przeszłości. 

W Polsce co trzeci badany (33,3%) w wieku 18-64 lat próbował choć raz w życiu 
pracy internetowej – jest to najwyższy wynik wśród badanych krajów. Jeżeli 
nie uwzględnimy sprzedaży dobytku przez Internet, odsetek ten wynosi 20,2%. 
Jednocześnie jednak niewiele osób wykonuje taką pracę regularnie: jedynie 
4,7% dorosłych wykonuje ją przynajmniej raz w miesiącu, a 3% przynajmniej 
raz w tygodniu. Praca platformowa jest zdecydowanie mniej rozpowszechniona. 
Jedynie 1,9% dorosłych w Polsce wykonywało kiedykolwiek pracę platformową, 
a 0,4% wykonuje ją regularnie, przynajmniej raz w tygodniu – jest to najniższy 
wynik wśród badanych krajów. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą zarobkowania przez Internet jest 
sprzedaż dobytku, czyli rynek wtórny. W Polsce ponad jedna czwarta badanych 
(27,9%) próbowała jej choć raz w życiu, a 3,9% wykonuje ją regulanie, czyli 
przynajmniej raz w miesiącu. Handel innymi niż wyroby własne i rzeczy 
używane produktami jest wykonywany regularnie przez 1,6% ankietowanych, 
a 1,7% zajmuje się regularnie najmem posiadanych przez siebie nieruchomości. 
Usługi przewozowe i dostawcze są regularnym zajęciem dla 1,3% dorosłych, a 
3,5% wykonywało je choć raz w życiu. Każda z pozostałych form pracy 
internetowej, w tym wszystkie zajęcia wymagające specjalistycznych 
kwalifikacji, jest wykonywana regularnie przez mniej niż 1% badanych. 
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Tabela 1 Praca internetowa i platformowa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (procent 
respondentów w wieku 18-64) 

 

 

 

 

Bułgaria 

Łotwa 
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Słowacja 

Węgry 

Stanowiła co najmniej 
50% dochodu w 

ostatnich 12 miesiącach 
 

 

2.9% 

1.7% 

Brak danych 

0.9% 

2.5% 

Źródło: Badanie Pracy Internetowej i Platformowej, ETUI. N=4731. 
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Rys. 1 Praca internetowa w Polsce według typu i częstotliwości wykonywanej czynności  
(procent respondentów w wieku 18-64)

Źródło: Badanie Pracy Internetowej i Platformowej, ETUI.
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Jakie dochody generuje praca przez Internet? 
 
Dla większości respondentów ani praca internetowa ani platformowa nie 
przyniosły znacznych dochodów. Spośród pięciu badanych krajów, 
deklarowane dochody były zdecydowanie najniższe w Polsce. 

W Polsce aż 55% osób, które podejmują się pracy internetowej co najmniej raz 
na kilka miesięcy, deklarowało że praca ta nie przyniosła im żadnego dochodu 
przez ostatnie 12 miesięcy. Roczne dochody nie przekraczały połowy 
miesięcznej płacy minimalnej (czyli 1000 zł) dla 28,3% osób. Jedynie 6,6% 
badanych zarobiło z pracy internetowej 1000 zł lub wiecej w przeciągu 
ostatniego roku. 

Udział pracy platformowej w ogólnym dochodzie osobistym różnił się w 
zależności od kraju. Ze względu na małą liczebność próby, przedstawione jest 
porównanie dochodów wśród osób, które kiedykowiek wykonywały pracę 
platformową. Udział zarobków z pracy platformowej w ogólnym dochodzie 
miesięcznym był największy na Węgrzech, gdzie stanowiły one jedyne źródło 
dochodu dla 18,9% pracowników platformowych. W Polsce deklarowane 
zarobki z pracy platformowej są zdecydowanie najniższe, bo aż 80,3% 
pracowników platformowych twierdzi, że nie zarobili nic lub prawie nic, gdy 
ostatni raz wykonywali tę pracę i dla nikogo nie stanowiły one jedynego źródła 
dochodu. Może to rzeczywiście odzwierciedlać niski potencjał dochodowy pracy 
platformowej, ale częściowo może być również spowodowane niechęcią 
respondentów do ujawniania dochodu, który mógł być niezgłoszony do celów 
podatkowych. 
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Rys. 2 Łączny dochód z pracy internetowej (wykonywanej raz na kilka miesięcy lub częściej)  
w okresie ostatnich 12 miesięcy

Źródło: Badanie Pracy Internetowej i Platformowej, ETUI.
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Kim są pracownicy? 
 
Osoby wykonujące pracę platformową przynajmniej raz w roku są młodsze od 
osób, które nigdy takiej pracy nie wykonywały, ale różnica wieku nie jest duża. 
W Polsce różnica ta była najmniejsza i wynosi niecałe 3 lata, natomiast na 
Łotwie i Słowacji nieco ponad 5 lat. Średnia wieku pracowników platformowych 
w pięciu badanych krajach to 37,5 lat. Wśród osób, które kiedykolwiek 
wykonywały pracę internetową jest niewielka przewaga kobiet (52,1%), a wśród 
pracowników platformowych przewaga mężczyzn (55,4%). 

Pomimo niskich dochodów i przewagi zadań wymagających jedynie 
podstawowych kwalifikacji, zarówno praca internetowa, jak i praca 
platformowa są wykonywane przez osoby lepiej wykształcone. Odsetek 
badanych z wyższym wykształceniem wynosi 39,2% wśród osób, które 
kiedykolwiek wykonywały pracę internetową, 34,7% wśród osób, które 
kiedykolwiek wykonywały pracę platformową i 23,5% wśród osób, które nigdy 
takiej pracy nie wykonywały (w Polsce odsetek ten wynosi kolejno: 50% dla 
pracy internetowej, 51,2% dla pracy platformowej i 22% dla pozostałych). 

Sytuacja na rynku pracy pracowników internetowych i platformowych jest 
bardziej niepewna i prekaryjna. Pomimo, iż wiekszość z nich utrzymuje się z 
pracy w gospodarce tradycyjnej, znacznie częściej pracują oni w oparciu o 
umowy na czas określony, jako samozatrudnieni, freelancerzy lub bez spisanej 
umowy. Dodatkowo badanie nie potwierdziło, aby praca internetowa lub 
platformowa była częściej wykonywana przez osoby nieaktywne zawodowo lub 
bezrobotne, nie spełnia więc ona roli integracyjnej na rynku pracy. 

Rozwój gospodarki platformowej wywołał szeroką debatę polityczną na temat 
tego, w jaki sposób można wykorzystać jej potencjał i jakie odpowiedzi ze 
strony regulacji i prawa pracy są potrzebne. Jednak w debacie tej brakuje 
konkretnych danych, w tym dotyczących skali pracy platformowej i sytuacji 
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Rys. 3 Udział dochodów z pracy platformowej w miesięcznych dochodach osobistych

Źródło: Badanie Pracy Internetowej i Platformowej, ETUI.
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pracowników, którzy się w nią angażują. Niniejszy dokument oraz wyniki 
Badania Pracy Internetowej i Platformowej przynajmniej częściowo wypełniają 
tę lukę dla środkowo-wschodniego regionu Uni Europejskiej. 
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