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Streszczenie: W ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w gospodarce zatrudnienia. Jest to 12 

związane z rozwojem systemów informatycznych i ciągłym poszukiwaniem przez 13 

przedsiębiorców optymalizacji zadań i kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. 14 

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie 15 

rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz pojawienia się nowych form 16 

zatrudnienia (np. GIG) w ramach gospodarki dzielenia się. Szczególną uwagę zwrócono na 17 

kwestie prawne związane z bezpieczeństwem działań, a także na zagrożenia, które mogą 18 

pojawić się zarówno dla firm zlecających zadania, jak i dla użytkowników takich systemów. 19 

Podjęto próbę usystematyzowania tych zagrożeń i zaproponowano działania, które mogą 20 

wpłynąć na ich zmniejszenie. Rozważania dokonane w ramach tego artykułu doprowadziły 21 

również do wniosku w sprawie modelu wzajemnego zrozumienia i akceptacji ryzyka przez 22 

instytucje będące członkami systemu gospodarki dzielenia się. 23 

Słowa kluczowe: praca na żądanie, ekonomia dzielenia się, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, 24 

pracownik GIG. 25 

ENSURING SAFETY AND ERGONOMICS OF WORK  26 

THROUGH IT SOLUTIONS SUPPORTING GIG  27 

IN THE "SHARING ECONOMY" CONCEPT 28 

Abstract: In recent years there have been significant changes in the employment economy.  29 

It is connected with the development of IT systems and the continuous pursuit of enterprises to 30 

optimize the tasks and costs associated with employing employees. The aim of this article is 31 

draw attention to the issues of occupational health and safety in the era of the development of 32 

information and communication technologies and the emergence of new forms of employment 33 
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(eg GIG) within the sharing economy. Particular attention has been paid to legal issues related 1 

to the safety of such activities, as well as to threats that may arise to both companies 2 

commissioning tasks and the users of such systems. An attempt has been made to systematize 3 

these threats and to propose actions that may affect their reduction. The considerations made 4 

under this article have also led to a proposal for a model for mutual understanding and 5 

acceptance of risk by institutions that are members of the sharing economy system. 6 

Keywords: work on demand, Sharing economy, ergonomics, work safety, GIG worker. 7 

1. Wprowadzanie  8 

W dobie obecnej gospodarki dąży się do wprowadzania metodyk usprawniających procesy 9 

przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w zakresie polityki zatrudnieniowej, na której koncepcje 10 

szczupłości (lean) oraz zwinności (egile) (Trzcieliński, Włodarkiewicz-Klimek, et al., 2013) 11 

odcisnęły swoje piętno. Outsourcing zadań był oczywistym krokiem w restrukturyzacji dużych 12 

przedsiębiorstw, które chętnie pozbywały się niekluczowych zadań i pracowników. Powoduje 13 

to, że często zadania wykonywane są w warunkach zależności ekonomicznej, ale bez narzędzi 14 

zapewniających bezpieczeństwo charakterystycznych dla prawnego stosunku pracy 15 

(Lachiewicz, Matejun, 2007; za Kryńska, 2003). Kolejna fala innowacji technologicznej  16 

w postaci zwirtualizowanych społeczności, daje znaczne możliwości rozwoju systemów 17 

delegacji zadań, określanych mianem GIG, jednak niesie za sobą kolejne zagrożenia dla obu 18 

stron kontraktu. W niemniejszym artykule zdecydowano się rozważyć możliwości 19 

kształtowania bezpieczeństwa pracy poprzez systemy informatyczne zarządzania zadaniami. 20 

2. Idea pracy w koncepcji  21 

Idea ekonomii współdzielenia (ang. Sharing economy) nie jest nowa, niemniej od kilku lat 22 

wraz z rozwojem technik teleinformatycznych zwielokrotniły się możliwości jej stosowania. 23 

Idea wspólnego wykorzystania dóbr – np. poprzez wspólną konsumpcję (ang. collaborative 24 

consumption) opisywana była już w latach 70. ubiegłego wieku (Hałasik, 2017). Sama idea 25 

Sharing economy zresztą nie jest jedyna i występuje z szeregiem współzawierających się 26 

nurtów takich jak: access economy, circular economy, gig economy, crowworkingu, fissured 27 

workplaces, on-damand economy, rental economy, których z uwagi na złożoność tematu  28 

i szczupłość miejsca nie zdecydowano się dalej rozwijać i definiować. Idea „sharingu” działa 29 

także w odniesieniu do pracy i nie chodzi tylko o elastyczne formy organizacji czasu pracy, 30 

aczkolwiek część z nich jest już bliska pracownikowi na żądanie (Organiściak-Krzykowska, 31 

Walkowiak, et al., 2014). 32 
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Pojęcie GIG utożsamiane jest z pracą specjalistów, konsultantów czy muzyków, od których 1 

zresztą pojęcie się to wywodzi, jako symbolizujące wykonywanie działania w ramach tylko 2 

„występu” (Friedman, 2014). Nikt, poza profesjonalnymi studiami muzycznymi, przecież nie 3 

wyobraża sobie zatrudniania muzyka, z którego korzyść czerpie przez ułamek typowego 4 

wymiaru czasu pracy. GIG pracownik jest więc osobą udzielającą usługi na rzecz 5 

wcześniejszego pracodawcy, przy czym usługa ta musi być zadaniowa. Model ten jest dość 6 

znany także w Polsce i szeroko dyskutowane są jego zalety: elastyczność dla pracownika  7 

i pracodawcy oraz wady głównie upatrywane w braku stabilizacji (Skrzek-Lubasińska, 2016). 8 

Jeszcze dalej idący w kierunku GIG’u a nawet go przekraczający jest crowdwork, a więc praca 9 

społecznościowa, wykonywana najczęściej przy użyciu systemów informatycznych. 10 

Analogicznie do crowdfunding’u, gdzie inwestycja jest rozkładana na wielu członków 11 

społeczności, w crowdwork praca jest realizowana przez wielu „drobnych pracowników”. 12 

Sytuację taką najlepiej obrazuje sukces przedsięwzięcia UBER, skutecznie rywalizujący  13 

z komercyjnymi sieciami taksówek (Wolański, Pieróg, 2016). Szeroka literatura tematu 14 

dotyczy przede wszystkim zagadnień makroekonomicznych związanych z GIG ekonomią, 15 

należy zauważyć także istotność kwestii bezpieczeństwa i ergonomii pracy, nad którymi 16 

„pracodawca” traci kontrolę. Z tego względu niniejszy artykuł zdecydowano się poświęcić tym 17 

właśnie zagadnieniom. 18 

3. Systemy informatyczne w pracy na żądanie 19 

Podczas realizacji prac zleconych ich wykonawca i odbiorca są w większym stopniu 20 

narażeni na niebezpieczeństwo nierzetelności z jednej bądź drugiej strony. Brak (w większości 21 

wypadków) długotrwałej współpracy pomiędzy uczestnikami wymiany usług, wzmaga 22 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa poprzez systemy informatyczne. W kontekście 23 

podjętego tematu rozważa się przede wszystkim bezpieczeństwo informacji i transakcji, jednak 24 

w zależności od rodzaju współpracy można wyróżnić kolejne zakresy potrzeb wynikających  25 

z zagrożeń współpracy tymczasowej.  26 

Schemat funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o system zarządzania pracami  27 

na żądanie GIG przedstawiono na rys. 1. 28 

 29 
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 1 

Rysunek 1. Idea funkcjonowania systemu zlecania zadań. Źródło: opracowanie własne. 2 

Z powyższego rysunku wynika, że do najważniejszych elementów systemu umożliwia-3 

jącego zlecanie zadań należą podsystemy: 4 

 weryfikacji wiarygodności zleceniodawcy, 5 

 ciągłej ewaluacji wiarygodności usługobiorcy, co może być realizowane poprzez np. 6 

testy zdolności,  7 

 dopasowania, polecania i wyszukiwania zadań, co umożliwia efektywne kształtowanie 8 

oferty rynkowej przedsiębiorstwa z poszerzaniem jej o zadania outsorcowane. 9 

4. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem idei pracy na żądanie  10 

Rozwój ekonomii współdzielenia w Polsce spowodował znaczne problemy w kwestii 11 

kwalifikacji prawnej tej formy działalności. Stosunki prawne oparte są bardzo często na 12 

najbardziej popularnych umowach (tzw. umowach nazwanych) uregulowanych w Kodeksie 13 

cywilnym. Uczestnicy sharing economy najczęściej związani są jedną z trzech rodzajów umów: 14 

między operatorem platformy a dostawcą usług, między operatorem platformy a odbiorcą usług 15 

lub między dostawcą usług a ich odbiorcą. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie 16 

świadczenia zawiera się wtedy w relacji dwustronnej. Regulaminy serwisów sharing economy 17 

wskazują jednak na próby operatorów serwisów zmierzające do rozdzielenia stosunku 18 

prawnego między nimi, a odbiorcami i dostawcami usług oraz stosunku prawnego między tymi 19 
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dwoma pozostałymi podmiotami. W niektórych przypadkach (w oparciu o umowę trójstronną) 1 

powstaje jeden stosunek prawny, który obowiązuje na podstawie swobody umów lub umowy 2 

przekazu. W tym przypadku operator platformy upoważnia dostawcę usługi do wykonania 3 

świadczenia dla odbiorcy przekazu. Dzięki temu operator platformy staje się współ-4 

odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi między dostawcą a odbiorcą. W obecnej 5 

chwili osoby świadczące usługi za pomocą serwisów sharing economy nie są traktowane jako 6 

pracownicy tych serwisów (wg polskiego prawa), więc nie przysługują im uprawnienia 7 

wynikające z przepisów Kodeksu Pracy (m.in. uprawnienia rodzicielskie, prawo do urlopów, 8 

stosowanie ograniczeń czasu pracy), a operatorzy serwisów nie ponoszą odpowiedzialności za 9 

nich, ani za ich działania (https://www.pwc.pl/pl/pdf/ ekonomia-wspoldzielenia-raport-2-10 

pwc.pdf, 02.11.2017). 11 

Stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy cywilnoprawnej powoduje jednak 12 

konieczność spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z postanowieniami 13 

art. 15 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom 14 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinność ta spoczywa na nim zarówno 15 

podczas zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę, jak i w oparciu o umowy 16 

cywilnoprawne (art. 304, par. 1 kp). Pracodawca jest zobowiązany m.in. do organizowania 17 

pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy 18 

przepisów bhp, reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 19 

pracy, dostosowania środków ochrony do warunki wykonywania pracy (art. 207 kp.) (Ustawa 20 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy i możliwe 21 

zagrożenia związane z warunkami pracy (np. prace szczególnie niebezpieczne) wskazują na 22 

celowość dopuszczania do pracy osób przeszkolonych w kwestii BHP oraz o odpowiednim 23 

stanie zdrowia, pracodawca może wymagać od pracownika poddania się badaniom lub 24 

szkoleniu (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1974 r.). Jeżeli więc umowa  25 

w stosunku sharing economy ma formę umowy zlecenia, a praca wykonywana jest w zakładzie 26 

zleceniodawcy, podmiot będący zleceniodawcą ma obowiązek wywiązać się z tych 27 

powinności.  28 

Uczestnicy ekonomii współdzielenia mogą doznać wypadków w czasie świadczenia usług 29 

(np. wypadek samochodowy, zatrucia). Podstawą dochodzenia odpowiedzialności za te 30 

zdarzenia jest ustalenie rodzaju stosunków prawnych pomiędzy podmiotami, będącymi 31 

uczestnikami sharing economy. Można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje odpowiedzialności:  32 

I. odpowiedzialność ponosi oferujący usługi za pomocą platformy, a odpowiedzialność 33 

operatora platformy jest wyłączona,  34 

II. odpowiedzialność ponosi operator platformy (odpowiada również za działania 35 

dostawcy),  36 

III. odpowiedzialność ponoszą zarówno operator platformy, jak i dostawca usługi– wybór 37 

należy do dochodzącego roszczeń.  38 
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Prawną kwalifikację odpowiedzialności uczestników sharing economy należy ustalać 1 

biorąc pod uwagę każdy powstały stosunek prawny między poszczególnymi podmiotami 2 

(https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-raport-2-pwc.pdf, 02.11.2017). 3 

Uczestnicy sharing economy zwracają także uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 4 

świadczonych usług pod względem nie tylko prawnym, ale także budowania marki i oferowania 5 

różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa. Proponują więc rozwiązania, mające zapewnić 6 

użytkownikom poczucie komfortu, np. system oceny kierowców, podróże tylko dla kobiet, 7 

kalkulator cen, konsultanci w platformie BlaBlaCar, czy możliwość wcześniejszego poznania 8 

wynajmujących i najemców w AirBnB. Działania takie mają na celu uatrakcyjnienie platform 9 

oraz zdobywanie zaufania użytkowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa transakcji 10 

(Pyszka, 2016).  11 

Rozwój ekonomii współdzielenia powoduje także konieczność rozważenia warunków 12 

ergonomicznych stanowisk pracy osób świadczących usługi w ramach tego rodzaju pracy. 13 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  14 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiska pracy powinny być 15 

dopasowane do rodzaju wykonywanych czynności oraz psychofizycznych możliwości 16 

pracowników. Wymiary wolnej przestrzeni (której nie zajmują żadne urządzenia) stanowiska 17 

pracy powinny umożliwić pracownikom swobodę ruchów, niezbędną do wykonywania pracy 18 

w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii (Rozporządzenie ministra pracy 19 

i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  20 

i higieny pracy). Takie zorganizowanie pracy wydaje się być niemal niemożliwe w przypadku 21 

GIG pracowników. Po pierwsze – wykonują oni zlecone zadania zazwyczaj poza zakładem 22 

pracy, np. w prywatnych samochodach, czy zdalnie w domu. Zleceniodawcy muszą więc liczyć 23 

się z tym, że warunki ergonomiczne, w których prace wykonują „zatrudnieni” przez nich 24 

pracownicy są poza ich kontrolą. Po drugie – bardzo trudne jest ustalenie faktycznego czasu 25 

wykonywania zleconej usługi przez pracownika w systemie sharing economy. Powoduje to 26 

niemożność określenia wpływu nieergonomicznych warunków pracy na jego zdrowie oraz 27 

powstawanie dolegliwości powodowych przyjmowaniem określonych pozycji podczas 28 

wykonywania zadań. W przypadku GIG pracowników nie jest więc możliwe lub jest bardzo 29 

utrudnione monitorowanie ich stanu zdrowia, na który mają wpływ czynniki związane  30 

z organizacją stanowiska pracy. W dobie rozwoju świadczenia usług zdalnie, dobrym 31 

przykładem tego zjawiska wydaje się być zorganizowanie stanowiska komputerowego. 32 

Regulacje na ten temat można znaleźć w normach (PN-EN ISO 9241-1:2001/A1:2005) oraz 33 

przepisach polskiego prawa (np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  34 

1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  35 

w monitory ekranowe). Jeżeli GIG pracownik nie potrafi samodzielnie zorganizować sobie 36 

miejsca pracy przy komputerze (z powodu niedostatecznej wiedzy lub „ignorowania” 37 

ergonomii stanowiska pracy), zgodnie z tymi wytycznymi (z uwzględnieniem odpowiedniego 38 

ustawienia monitora, siedziska oraz innych elementów stanowiska komputerowego), istnieje 39 
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duże prawdopodobieństwo, że wystąpią u niego: zmęczenie, dolegliwości układu mięśniowo-1 

szkieletowego, czy dolegliwości związane z osłabieniem narządu wzroku. Gdyby pracownik 2 

taki wykonywał pracę w zakładzie pracodawcy, prawidłowe zorganizowanie stanowiska 3 

leżałoby w gestii zlecającego wykonywanie zadań. Można więc zauważyć, że w przypadku 4 

sharing economy nadzorowanie pracy pod względem bezpieczeństwa i spełnienia wymogów 5 

ergonomii jest niezwykle trudne. Zleceniodawcy nie mają nad tym kontroli, a zleceniobiorcy 6 

nie są zobligowani do stworzenia sobie warunków pracy, które nie powinny powodować u nich 7 

dolegliwości związanych ze sposobem świadczenia określonego rodzaju usług. Niekoherencja 8 

rozwoju sharing economy z regulacjami tego w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy 9 

może powodować zagrożenia nie tylko dla osób świadczących usługi, ale także dla 10 

usługobiorców. W razie wystąpienia wypadku w trakcie wykonywania zleconych zadań lub 11 

wystąpienia dolegliwości mogących mieć związek z korzystaniem z usług GIG pracownika, 12 

bardzo trudne może okazać się dochodzenie przyczyn wystąpienia takich nieprawidłowości 13 

oraz uzyskanie odpowiednich świadczeń i odszkodowań. 14 

5. Model wzmagania zrozumienia odpowiedzialności w koncepcji GIG  15 

w obszarze bezpieczeństwa pracy i ergonomii  16 

Z podrozdziału 4 niniejszego opracowania można wywnioskować, że rozwój ekonomii 17 

współdzielenia w Polsce nie jest współmierny z rozwojem wytycznych dotyczących 18 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków pracy podczas wykonywania 19 

zleconych zadań. Pola „niezabezpieczone” mogą dotyczyć wielu obszarów prowadzenia 20 

takiego rodzaju działalności, mogą także skupiać się zarówno na zagrożeniach związanych  21 

z osobami będącymi uczestnikami systemu sharing economy, jak i zagrożeniach wynikających 22 

stricte ze specyfiki tego rodzaju świadczenia usług. Na podstawie przedstawionej powyżej 23 

analizy aspektów ergonomicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w funkcjonowaniu GIG 24 

pracowników, możliwe jest zidentyfikowanie zagrożeń dla usługodawców i usługobiorców 25 

(tabela 1, tabela 2). Dokonanie tego daje także podstawy do podjęcia próby zaproponowania 26 

odpowiednich działań korygujących, które mogłyby pozwolić wymienionym podmiotom na 27 

ograniczenie wpływu zagrożeń na ich działalność oraz powodzenie udziału w systemie 28 

ekonomii współdzielenia. 29 

30 
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Tabela 1. 1 
Sharing economy – zagrożenia dla usługodawców 2 

Rodzaj zagrożenia Proponowany sposób ograniczania zagrożenia 

Niska kultura bezpieczeństwa wykonawcy zadania – 

np. niebezpiecznie jeżdżący kierowca Ubera 

Pousługowa ocena klienta w zakresie wymaganych 

przez zleceniodawcę kategorii w formie ankiety. 

Przedusługowe sprawdzenie zachowań w sytuacjach 

symulowanych w wirtualnej rzeczywistości 

Brak możliwości poznania predyspozycji 

psychicznych wykonawców zlecenia oraz brak 

możliwości uzyskania informacji np. o ich karalności 

Testy psychologiczne online (opracowane we 

współpracy ze stosownymi ośrodkami). 

Nie jest możliwe wypracowanie sposobu na 

sprawdzenie karalności usługobiorców– możliwe jest 

np. wymaganie podpisania oświadczenia  

o niekaralności 

Brak możliwości sprawdzenia wiedzy usługobiorców 

odnośnie zachowywania się w sytuacji 

niebezpiecznej 

Oferowanie szkoleń bhp online z testem 

sprawdzającym po odbyciu kursu. 

Oferowanie szkoleń z pomocy przedmedycznej  

w formie online z filmami pokazowymi. 

Przedusługowe, wirtualne testy zachowań  

w sytuacjach niebezpiecznych 

Brak kontroli nad warunkami świadczenia usług 

(zachowanie zasad bezpieczeństwa, ergonomii) 

Kontrola pojazdów i narzędzi pracy, jakimi są 

świadczone usługi (w formie fizycznej lub za pomocą 

formularza oceny pousługowej klientów– pytania  

o warunki świadczenia usług) 

Ponoszenie częściowej odpowiedzialności za szkody 

osób korzystających z usług  

Zabezpieczanie się przed tym w zawieranych 

umowach  

Ograniczone możliwości kontrolowania motywów 

usługobiorców i ich przynależności np. do grup 

przestępczych 

Śledzenie opinii użytkowników– brak lub wiele 

negatywnych może świadczyć o konieczności 

rozwiązania umowy z rzeczonym użytkownikiem 

platformy 

Źródło: opracowanie własne.  3 

Z powyższej tabeli wynika, że właściciele i administratorzy platform informatycznych 4 

poprzez które możliwe jest zatrudnianie GIG pracowników są narażeni głównie na zagrożenia 5 

związane z ich użytkownikami. Mają oni bardzo ograniczone możliwości weryfikowania osób 6 

korzystających z platform pod względem ich predyspozycji do wykonania powierzonych im 7 

zadań, prawie niemożliwe wydaje się też podjęcie próby kontrolowania warunków świadczenia 8 

przez nich usług.  9 

Tabela 2. 10 
Sharing economy – zagrożenia dla usługobiorców 11 

Rodzaj zagrożenia Proponowany sposób ograniczania zagrożenia 

Wysyłanie do niebezpiecznych zadań Prezentowanie usługodawcy dokumentu  

z elementami oceny ryzyka do akceptacji przed 

przyjęciem zadania z zaznaczeniem koniecznych 

środków ochrony oraz odpowiedzialności w razie 

wystąpienia wypadku 

Brak zapewnienia dostosowanych pod względem 

bezpieczeństwa i wymagań ergonomii stanowisk  

i narzędzi pracy 

Wymaganie od usługodawcy informacji na temat 

dostosowania stanowiska pracy – np. w oparciu  

o przepisy prawne lub wytyczne klientów 

Brak zapewnienia potrzebnych w procesie pacy 

szkoleń, instruktażu bhp oraz badań lekarskich  

(pod względem zdolności do określonej pracy) 

Po przedstawieniu oceny ryzyka wymaganie zlecenia 

odpowiednich badań lekarskich przez usługodawcę 

(zwłaszcza w przypadku, gdy praca jest 

niebezpieczna) oraz szkolenia bhp w formie online 

dostosowanego do rodzaju zlecanej pracy 

  12 
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cd. tabeli 2. 1 
Brak gwarancji istnienia platformy, na której 

wykonujący zlecenie oferuje swoje usługi (istotne  

w razie wystąpienia wypadku podczas świadczenia 

usług) 

Nie można stwierdzić sposobów na ograniczenie tego 

zagrożenia 

Brak dostatecznego zrozumienia ryzyka związanego 

z określoną działalnością– brak wiedzy na temat 

czynników ryzyka oraz źródeł zagrożeń 

Wymaganie od usługodawcy przedstawienia oceny 

ryzyka związanej z wykonywanej określonej pracy 

wraz ze wskazaniem działań zapobiegających 

zagrożeniom  

Źródło: opracowanie własne.  2 

W przypadku użytkowników platform informatycznych największym zagrożeniem wydaje 3 

się być brak możliwości oceny ryzyka związanego z podejmowaniem określonego rodzaju 4 

działalności. „Pracownicy” tacy nie mają także dostępu do informacji na temat organizacji 5 

pracy w sposób bezpieczny, nie mogą liczyć także na zapewnienie im odpowiednich szkoleń 6 

oraz badań medycznych (które są standardem w przypadku zatrudniania pracowników  7 

w oparciu o umowę o pracę), które kwalifikowałyby ich zdolność do podjęcia pracy w danym 8 

obszarze. Wszystko to powoduje, że podejmując zlecenie powinni oni być świadomi ryzyka 9 

związanego ze świadczeniem usług w ramach ekonomii współdzielenia. 10 

Należy tutaj również zauważyć, że zaproponowane przez autorów w powyższych tabelach 11 

sposoby na ograniczenie ryzyka powinno się traktować z dużą dozą niepewności. Większość  12 

z nich ma bowiem charakter propozycji obopólnego porozumienia między operatorem 13 

platformy informatycznej, a osobą fizyczną, oferującą za jej pomocą swoje usługi,  14 

co w przypadku jedynie wirtualnego kontaktu między tymi podmiotami może być znacznie 15 

utrudnione, tym bardziej, że obecnie nie ma podstaw prawnym regulujących te kwestie. 16 

Możliwe jest jednak na podstawie powyższych danych zaproponowanie modelu wzajemnego 17 

zrozumienia oraz akceptacji ryzyka (rys. 2) ukazującego, że każda ze stron jest świadoma 18 

istniejących dla niej zagrożeń, wynikających z działalności w sferze sharing economy. 19 

Przedstawiony poniżej model zakłada kontrolowanie ryzyka usług świadczonych w ramach 20 

koncepcji sharing economy poprzez wprowadzenie interaktywnego arkusza wstępnej oceny 21 

zagrożeń. Dzięki temu możliwe jest selekcjonowanie zadań pod względem stwarzanych przez 22 

nie zagrożeń na te wymagające odrzucenia oraz zadania przyjmowane do realizacji. Oceniane 23 

jest także ryzyko szczątkowe, którego poziom wpływa na określenie kryteriów wstępnej oceny 24 

użytkowników systemu (testy kwalifikacyjne) w oparciu o ustalone wymagania kultury 25 

bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie arkusza wstępnej oceny zagrożeń 26 

uzależnione jest także od raportowania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych przed odbiorców 27 

zewnętrznych usług oraz zastosowania narzędzi automatycznej kontroli bezpieczeństwa 28 

wykonawców usług. Dzięki temu możliwa jest ciągła weryfikacja zagrożeń związanych ze 29 

zleceniem danych zadań i wykonywaniem ich, co pozwala na ciągłe doskonalenie 30 

bezpieczeństwa tego typu transakcji dla przedsiębiorstwa, osób świadczących usługi oraz 31 

zewnętrznych usługobiorców.  32 
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 1 

Rysunek 2. Model wzajemnego zrozumienia oraz akceptacji ryzyka w systemie sharing economy. 2 
Źródło: opracowanie własne.  3 

6. Podsumowanie  4 

Rozwój społeczności wirtualnych pozwolił na stopniowy rozwój koncepcji GIG, 5 

zakładającej zadaniową pracę specjalistów, konsultantów i innych usługodawców, często 6 

oferowaną i świadczoną za pomocą specjalnie tworzonych na te potrzeby platform 7 

informatycznych. Rozwój tego typu działalności w Polsce nie jest do końca zbieżny z jej 8 

kwalifikacją prawną, a także z budowaniem systemów zapewniających bezpieczeństwo tego 9 

typu transakcji – nie tylko pod względem bezpieczeństwa informatycznego, ale także pod 10 

względem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim podmiotom, będącym stronami takich 11 

umów (przedsiębiorstwom, osobom świadczących usługi oraz zewnętrznym ich odbiorcom).  12 

Z dużą dozą pewności można przypuszczać, że w przyszłości liczba zleceń podejmowanych  13 

w ramach sharing economy będzie wzrastać, dlatego wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, 14 

zmierzających do efektywnego zarządzania ryzykiem ergonomicznym oraz ryzykiem 15 

wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w tym obszarze. Próbę taką podjęli autorzy niniejszego 16 

opracowania poprzez zaproponowanie sposobów ograniczania skutków zagrożeń dla 17 

„pracodawców” i „pracowników” w koncepcji GIG oraz przedstawienie modelu wzajemnego 18 

zrozumienia i akceptacji ryzyka związanego z udziałem w systemie ekonomii współdzielenia. 19 
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