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Treść 

Przedmiotem niniejszego badania jest ochrona socjalna osób zatrudnionych w 
gospodarce platformowej – badanie zostało opracowane na wniosek Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Obejmuje ono 
przegląd literatury i wcześniejszych badań w zakresie gospodarki platformowej, a 
jego celem jest zdefiniowanie gospodarki platformowej i opracowanie typologii 
umożliwiającej zrozumienie jej charakteru. Na podstawie 50 wywiadów z 
zainteresowanymi podmiotami, którzy są ekspertami w tej dziedzinie i pochodzą 
z ośmiu krajów Europy, oraz ankiety przeprowadzonej wśród 1 200 osób 
zatrudnionych w gospodarce platformowej w badaniu omówiono rozwój tej 
gospodarki i czynniki stanowiące o jej funkcjonowaniu, a także korzyści i 
wyzwania dla osób w niej zatrudnionych. Oprócz tego dokonano przekrojowej 
analizy poszczególnych kwestii normatywnych, które należy wziąć pod uwagę 
przy rozpatrywaniu wyzwań w zakresie ochrony socjalnej osób zatrudnionych w 
gospodarce platformowej z prawnego punktu widzenia. Ponadto badanie zawiera 
wnioski i zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony 
socjalnej osobom zatrudnionym w tym rozwijającym się sektorze gospodarki.   
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STRESZCZENIE 
W ostatnich latach gospodarka platformowa gwałtownie się rozwija. Ochrona socjalna 
pracowników jest ujęta w Traktacie UE. Zakres ochrony socjalnej różni się w poszczególnych 
państwach członkowskich, a osoby zatrudnione na różnych podstawach korzystają z tej 
ochrony w różnym stopniu.  Rozwój gospodarki platformowej, zwanej też „gospodarką prac 
dorywczych” i „gospodarką współpracy”, sprawił, że na nowo skupiono się na kwestii ochrony 
socjalnej pracowników, w szczególności zaś na wyzwaniach związanych z próbami 
zapewnienia tej ochrony osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej.  

Niniejsze sprawozdanie opiera się na wnioskach z badań nad ochroną socjalną osób 
zatrudnionych w gospodarce platformowej, które przeprowadził Ośrodek Badania Innowacji i 
Zmian w Dziedzinie Stosunków Zatrudnienia (Centre for Employment Relations Innovation 
and Change, CERIC) Uniwersytetu w Leeds. W badaniu przedstawiono wyniki analizy 
kontekstu, analizy prawnej oraz 50 wywiadów z zainteresowanymi podmiotami, które 
są ekspertami w dziedzinie gospodarki platformowej z ośmiu państw członkowskich UE 
(Bułgaria, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Włochy i Zjednoczone 
Królestwo), a także autorskiej ankiety przeprowadzonej wśród 1 200 osób zatrudnionych w 
gospodarce platformowej. 

W badaniu przeanalizowano ewolucję gospodarki platformowej w UE oraz jej wpływ na 
warunki pracy i ochronę socjalną. Na podstawie analizy stwierdzono, że wskazane jest 
zapewnienie większej ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w gospodarce 
platformowej. Badanie zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące rozszerzenia ochrony 
socjalnej osób zatrudnionych w gospodarce platformowej.  

Pierwszy z głównych wniosków dotyczy wielkości gospodarki platformowej. Badanie 
dotyczy przede wszystkim odpłatnej pracy wykonywanej za pośrednictwem platform 
internetowych – wyniki analizy wskazują, że liczba osób dorosłych, które w ten sposób 
uzyskiwały dochody na pewnym etapie życia, wynosi od jednego procenta do pięciu 
procent osób dorosłych ogółem, przy czym dane różnią się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

Po drugie, w badaniu zaproponowano dwie nowe typologie ułatwiające zrozumienie 
gospodarki platformowej. Pierwsza z nich odnosi się do dwóch kluczowych kwestii w zakresie 
zapewniania ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej. Kwestie 
te to, po pierwsze, rodzaj rynku pracy, na którym praca jest wykonywana (lokalny albo 
globalny), a po drugie, stopień kontroli, jaką platformy mają nad wykonywaniem pracy. 
Druga typologia, określona na podstawie autorskich badań empirycznych, odzwierciedla 
płynący z analizy materiału wniosek, że im większa zależność finansowa od pracy za 
pośrednictwem platform, tym mniejszy dostęp osób zatrudnionych do ochrony 
socjalnej.  

Trzecim kluczowym elementem przedstawionym w badaniu jest postrzeganie gospodarki 
platformowej (gospodarki prac dorywczych, gospodarki współpracy) przez podmioty 
zainteresowane. Głównymi podmiotami utrudniającymi rozwój gospodarki platformowej 
są pośrednicy i platformy. W swoich wypowiedziach eksperci powszechnie podkreślali, że 
powstanie gospodarki platformowej stworzyło pewne szanse dla osób poszukujących pracy. 
Niemniej jednak brak pewności zatrudnienia i pewności dochodu postrzegany był przez 
nich jako główny problem osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, podobnie jak 
niepełność zatrudnienia. Wskazywano również na wyzwania stojące przed osobami, 
których status w niektórych krajach mieści się pomiędzy statusem pracownika a 
statusem osoby samozatrudnionej.  
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Po czwarte, badanie pozwoliło uzyskać dane ankietowe w zakresie doświadczenia w pracy w 
gospodarce platformowej oraz zakresu ochrony socjalnej dostępnej dla osób zatrudnionych. 
Autorska ankieta przeprowadzona wśród 1 200 osób zatrudnionych w gospodarce 
platformowej pokazała, że średni tygodniowy czas pracy wykonywanej przez nich w ramach 
gospodarki platformowej – często jako dodatek do innych form zatrudnienia – to 23 godziny, 
a mediana stawki godzinowej wynosi 6 USD. 

Ankieta pozwoliła także stwierdzić, że stosunkowo wysoki poziom zadowolenia z pracy oraz 
dobrostan emocjonalny osób zatrudnionych w gospodarce platformowej tracą na sile wobec 
braku autonomii w wykonywaniu zadań oraz braku satysfakcji z perspektyw 
rozwoju zawodowego, wysokości wynagrodzenia i stopnia pewności zatrudnienia.  

W oparciu o wyniki ankiety w badaniu przedstawiono nową kategoryzację zakładającą 
istnienie trzech grup osób zatrudnionych w gospodarce platformowej: umiarkowanych 
beneficjentów, przypadkowych internautów oraz osób pracujących zależnych od 
platform. „Osoby pracujące zależne od platform” (25 % respondentów) to osoby,które 
uzyskują większość dochodów dzięki wykonywaniu drobnych zadań przy jednoczesnym 
braku innej płatnej pracy. Osoby te znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż pracownicy, 
którzy nie muszą polegać na gospodarce platformowej. 

Dostęp osób zatrudnionych w gospodarce platformowej do programów ochrony 
socjalnej jest bardzo niewielki. Do 70 % z nich stwierdziło, że nie ma dostępu do 
podstawowych świadczeń, np. świadczeń w zakresie ciąży czy opieki nad dziećmi i dodatków 
mieszkaniowych.  

Kluczową kwestią prawną dotyczącą zapewniania (i innych aspektów) ochrony socjalnej osób 
zatrudnionych w gospodarce platformowej jest nienowy problem dotyczący także innych osób 
zatrudnionych w sposób „nietypowy” – z większym prawdopodobieństwem zostaną one 
uznane za osoby samozatrudnione niż za pracowników etatowych lub świadczących pracę na 
podstawie stosunku zbliżonego do stosunku pracy. Definicja pracownika określona w 
przepisach prawa zazwyczaj nie obejmuje osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, 
co znacznie ogranicza zakres ochrony socjalnej i pracowniczej, jaka im przysługuje.  

Ponadto w sytuacji, gdy osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej teoretycznie 
przysługuje ochrona socjalna w danym kraju, w wielu wypadkach niski wymiar czasu pracy 
oraz niewielki dochód oznaczają w praktyce, że mogą one nie osiągać progu dochodu lub 
czasu pracy uprawniającego je do objęcia ochroną socjalną.  

Niemniej jednak niezwykle trudno jest sformułować ogólne wnioski w tej kwestii, ponieważ 
konieczne jest osobne przeanalizowanie charakterystyki poszczególnych form zatrudnienia.  

Wnioski 

• Jako że gospodarka platformowa stale się rozwija, konieczne jest uregulowanie zakresu 
ochrony socjalnej osób w niej zatrudnionych. 

• W zapewnianiu optymalnych rezultatów, niezależnie od działań, jakich będzie to 
wymagać, istotną rolę odgrywa państwo, do którego należy zapewnienie, by osoby 
zatrudnione w gospodarce platformowej nie zostały pozbawione podstawowej 
ochrony socjalnej. 

• Wyniki ankiety opracowanej i przeprowadzonej przez autorów badania pokazały niektóre 
z istotnych wyzwań w zakresie organizacji i zapewniania ochrony socjalnej dla osób 
zatrudnionych w gospodarce platformowej, które w większości przypadków traktują to 
zajęcie jako dodatkowe względem innej formy zatrudnienia. Niemniej jednak jedna 
czwarta respondentów wskazała, że uzyskuje więcej niż połowę swojego dochodu z pracy 
w gospodarce platformowej.  



Ochrona socjalna pracowników w gospodarce platformowej 
 

PE 614.184 5  

• Istnieje silne powiązanie pomiędzy pracą w gospodarce platformowej a 
niepewnością zatrudnienia w szerszym kontekście. Głównym problemem jest to, że 
im bardziej dochody danej osoby zależą od zatrudnienia w gospodarce platformowej, tym 
mniej prawdopodobne jest, że będzie ona objęta podstawowym zakresem ochrony 
socjalnej. Ponadto ewentualnie dostępna ochrona socjalna jest zazwyczaj 
przeznaczona dla osób, które są zatrudnione również w innym miejscu pracy, 
poza gospodarką platformową.  

• Typologia zaproponowana przez autorów badania oparta jest na stosunku pomiędzy 
zakresem, w jakim osoby pracujące zależne są od pracy w gospodarce platformowej, a 
dostępem do ochrony socjalnej (który może być znaczny, umiarkowany lub niewielki). 
Typologia ta może stanowić ramy pozwalające określić sposób, w jaki można poprawić 
ochronę socjalną osób zatrudnionych w gospodarce platformowej. Zakres koniecznych 
działań może różnić się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich.  

• Dobra polityka wymaga oparcia się na wiarygodnych danych. Przedmiotowe badanie 
ukazało istotne trudności w dokonaniu oceny wielkości gospodarki platformowej, skali 
zatrudnienia za wynagrodzeniem w jej ramach oraz ochrony socjalnej dostępnej (albo 
niedostępnej) dla osób zatrudnionych w tej gospodarce. 

Zalecenia  

• Strategia działań powinna być kształtowana w sposób ukierunkowany na wzmocnienie 
świadczeń przy jednoczesnym obniżaniu kosztów zatrudnienia w gospodarce 
platformowej.  

• Istnieją mocne przesłanki, by przeprowadzić reformę prawa. Brak dostępu osób 
zatrudnionych w gospodarce platformowej do ochrony socjalnej jest ściśle związany ze 
wzrostem liczby osób niekwalifikujących się jako pracownicy etatowi (lub jako osoby 
świadczące pracę na podstawie stosunku zbliżonego do stosunku pracy).  

• W związku z powyższym ważnym sposobem poszerzenia zakresu ochrony socjalnej jest 
odniesienie się do definicji prawnej stosunku pracy, a także stworzenie nowych form 
zatrudnienia opartych na formach już istniejących. Zaleca się, aby UE podjęła 
działania w kierunku dokonania przeglądu istniejących ram prawnych, tak aby 
określić zakres nowych praktyk socjalnych powstałych w ostatnich latach, co pozwoli 
zlikwidować zjawisko wykluczenia z ochrony socjalnej.  

• Ogólne podejście powinno zakładać rozwiązanie problemów wynikających z widocznej w 
przepisach prawnych tendencji do wykluczania z ochrony dużych grup osób na rynku 
pracy, polegające na stosowaniu polityki włączenia wszystkich potrzebujących ochrony 
socjalnej.  

• Nie jest wykluczone, że istniejące instrumenty na szczeblu UE mogą zostać rozszerzone, 
tak aby wyraźniej obejmowały osoby zatrudnione w gospodarce platformowej.  

• Bardziej bezpośrednie działania, które można pojąć w krótszej perspektywie czasowej, 
obejmują: odwrócenie ciężaru dowodu w ustalaniu statusu pracownika, tak aby 
to podmioty zatrudniające musiały wykazać, że osoby wykonujące odpłatną pracę nie są 
pracownikami; zapewnienie, by legalność zatrudnienia była egzekwowana przez 
niezależny organ, a nie na podstawie jednostkowych orzeczeń sądowych; a także 
udostępnienie wszystkim osobom pracującym, w tym osobom, które wykonują 
pracę za pośrednictwem platform, wyczerpujących i łatwo dostępnych informacji na 
temat ich praw.   

• Należy wdrożyć środki zapewniające, by przedsiębiorstwa prowadzące platformy pracy 
przekazywały organom regulacyjnym odpowiednie i wystarczające informacje 
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pozwalające rozwijać działania skoncentrowane wokół ochrony socjalnej w tym coraz 
bardziej istotnym obszarze. 
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	W ostatnich latach gospodarka platformowa gwałtownie się rozwija. Ochrona socjalna pracowników jest ujęta w Traktacie UE. Zakres ochrony socjalnej różni się w poszczególnych państwach członkowskich, a osoby zatrudnione na różnych podstawach korzystają z tej ochrony w różnym stopniu.  Rozwój gospodarki platformowej, zwanej też „gospodarką prac dorywczych” i „gospodarką współpracy”, sprawił, że na nowo skupiono się na kwestii ochrony socjalnej pracowników, w szczególności zaś na wyzwaniach związanych z próbami zapewnienia tej ochrony osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej. 
	Niniejsze sprawozdanie opiera się na wnioskach z badań nad ochroną socjalną osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, które przeprowadził Ośrodek Badania Innowacji i Zmian w Dziedzinie Stosunków Zatrudnienia (Centre for Employment Relations Innovation and Change, CERIC) Uniwersytetu w Leeds. W badaniu przedstawiono wyniki analizy kontekstu, analizy prawnej oraz 50 wywiadów z zainteresowanymi podmiotami, które są ekspertami w dziedzinie gospodarki platformowej z ośmiu państw członkowskich UE (Bułgaria, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Włochy i Zjednoczone Królestwo), a także autorskiej ankiety przeprowadzonej wśród 1 200 osób zatrudnionych w gospodarce platformowej.
	W badaniu przeanalizowano ewolucję gospodarki platformowej w UE oraz jej wpływ na warunki pracy i ochronę socjalną. Na podstawie analizy stwierdzono, że wskazane jest zapewnienie większej ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej. Badanie zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące rozszerzenia ochrony socjalnej osób zatrudnionych w gospodarce platformowej. 
	Pierwszy z głównych wniosków dotyczy wielkości gospodarki platformowej. Badanie dotyczy przede wszystkim odpłatnej pracy wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych – wyniki analizy wskazują, że liczba osób dorosłych, które w ten sposób uzyskiwały dochody na pewnym etapie życia, wynosi od jednego procenta do pięciu procent osób dorosłych ogółem, przy czym dane różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich.
	Po drugie, w badaniu zaproponowano dwie nowe typologie ułatwiające zrozumienie gospodarki platformowej. Pierwsza z nich odnosi się do dwóch kluczowych kwestii w zakresie zapewniania ochrony socjalnej osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej. Kwestie te to, po pierwsze, rodzaj rynku pracy, na którym praca jest wykonywana (lokalny albo globalny), a po drugie, stopień kontroli, jaką platformy mają nad wykonywaniem pracy. Druga typologia, określona na podstawie autorskich badań empirycznych, odzwierciedla płynący z analizy materiału wniosek, że im większa zależność finansowa od pracy za pośrednictwem platform, tym mniejszy dostęp osób zatrudnionych do ochrony socjalnej. 
	Trzecim kluczowym elementem przedstawionym w badaniu jest postrzeganie gospodarki platformowej (gospodarki prac dorywczych, gospodarki współpracy) przez podmioty zainteresowane. Głównymi podmiotami utrudniającymi rozwój gospodarki platformowej są pośrednicy i platformy. W swoich wypowiedziach eksperci powszechnie podkreślali, że powstanie gospodarki platformowej stworzyło pewne szanse dla osób poszukujących pracy. Niemniej jednak brak pewności zatrudnienia i pewności dochodu postrzegany był przez nich jako główny problem osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, podobnie jak niepełność zatrudnienia. Wskazywano również na wyzwania stojące przed osobami, których status w niektórych krajach mieści się pomiędzy statusem pracownika a statusem osoby samozatrudnionej. 
	Po czwarte, badanie pozwoliło uzyskać dane ankietowe w zakresie doświadczenia w pracy w gospodarce platformowej oraz zakresu ochrony socjalnej dostępnej dla osób zatrudnionych. Autorska ankieta przeprowadzona wśród 1 200 osób zatrudnionych w gospodarce platformowej pokazała, że średni tygodniowy czas pracy wykonywanej przez nich w ramach gospodarki platformowej – często jako dodatek do innych form zatrudnienia – to 23 godziny, a mediana stawki godzinowej wynosi 6 USD.
	Ankieta pozwoliła także stwierdzić, że stosunkowo wysoki poziom zadowolenia z pracy oraz dobrostan emocjonalny osób zatrudnionych w gospodarce platformowej tracą na sile wobec braku autonomii w wykonywaniu zadań oraz braku satysfakcji z perspektyw rozwoju zawodowego, wysokości wynagrodzenia i stopnia pewności zatrudnienia. 
	W oparciu o wyniki ankiety w badaniu przedstawiono nową kategoryzację zakładającą istnienie trzech grup osób zatrudnionych w gospodarce platformowej: umiarkowanych beneficjentów, przypadkowych internautów oraz osób pracujących zależnych od platform. „Osoby pracujące zależne od platform” (25 % respondentów) to osoby,które uzyskują większość dochodów dzięki wykonywaniu drobnych zadań przy jednoczesnym braku innej płatnej pracy. Osoby te znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż pracownicy, którzy nie muszą polegać na gospodarce platformowej.
	Dostęp osób zatrudnionych w gospodarce platformowej do programów ochrony socjalnej jest bardzo niewielki. Do 70 % z nich stwierdziło, że nie ma dostępu do podstawowych świadczeń, np. świadczeń w zakresie ciąży czy opieki nad dziećmi i dodatków mieszkaniowych. 
	Kluczową kwestią prawną dotyczącą zapewniania (i innych aspektów) ochrony socjalnej osób zatrudnionych w gospodarce platformowej jest nienowy problem dotyczący także innych osób zatrudnionych w sposób „nietypowy” – z większym prawdopodobieństwem zostaną one uznane za osoby samozatrudnione niż za pracowników etatowych lub świadczących pracę na podstawie stosunku zbliżonego do stosunku pracy. Definicja pracownika określona w przepisach prawa zazwyczaj nie obejmuje osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, co znacznie ogranicza zakres ochrony socjalnej i pracowniczej, jaka im przysługuje. 
	Ponadto w sytuacji, gdy osobom zatrudnionym w gospodarce platformowej teoretycznie przysługuje ochrona socjalna w danym kraju, w wielu wypadkach niski wymiar czasu pracy oraz niewielki dochód oznaczają w praktyce, że mogą one nie osiągać progu dochodu lub czasu pracy uprawniającego je do objęcia ochroną socjalną. 
	Niemniej jednak niezwykle trudno jest sformułować ogólne wnioski w tej kwestii, ponieważ konieczne jest osobne przeanalizowanie charakterystyki poszczególnych form zatrudnienia. 
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	Wnioski
	 Jako że gospodarka platformowa stale się rozwija, konieczne jest uregulowanie zakresu ochrony socjalnej osób w niej zatrudnionych.
	 W zapewnianiu optymalnych rezultatów, niezależnie od działań, jakich będzie to wymagać, istotną rolę odgrywa państwo, do którego należy zapewnienie, by osoby zatrudnione w gospodarce platformowej nie zostały pozbawione podstawowej ochrony socjalnej.
	 Wyniki ankiety opracowanej i przeprowadzonej przez autorów badania pokazały niektóre z istotnych wyzwań w zakresie organizacji i zapewniania ochrony socjalnej dla osób zatrudnionych w gospodarce platformowej, które w większości przypadków traktują to zajęcie jako dodatkowe względem innej formy zatrudnienia. Niemniej jednak jedna czwarta respondentów wskazała, że uzyskuje więcej niż połowę swojego dochodu z pracy w gospodarce platformowej. 
	 Istnieje silne powiązanie pomiędzy pracą w gospodarce platformowej a niepewnością zatrudnienia w szerszym kontekście. Głównym problemem jest to, że im bardziej dochody danej osoby zależą od zatrudnienia w gospodarce platformowej, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie ona objęta podstawowym zakresem ochrony socjalnej. Ponadto ewentualnie dostępna ochrona socjalna jest zazwyczaj przeznaczona dla osób, które są zatrudnione również w innym miejscu pracy, poza gospodarką platformową. 
	 Typologia zaproponowana przez autorów badania oparta jest na stosunku pomiędzy zakresem, w jakim osoby pracujące zależne są od pracy w gospodarce platformowej, a dostępem do ochrony socjalnej (który może być znaczny, umiarkowany lub niewielki). Typologia ta może stanowić ramy pozwalające określić sposób, w jaki można poprawić ochronę socjalną osób zatrudnionych w gospodarce platformowej. Zakres koniecznych działań może różnić się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. 
	 Dobra polityka wymaga oparcia się na wiarygodnych danych. Przedmiotowe badanie ukazało istotne trudności w dokonaniu oceny wielkości gospodarki platformowej, skali zatrudnienia za wynagrodzeniem w jej ramach oraz ochrony socjalnej dostępnej (albo niedostępnej) dla osób zatrudnionych w tej gospodarce.
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	Zalecenia 
	 Strategia działań powinna być kształtowana w sposób ukierunkowany na wzmocnienie świadczeń przy jednoczesnym obniżaniu kosztów zatrudnienia w gospodarce platformowej. 
	 Istnieją mocne przesłanki, by przeprowadzić reformę prawa. Brak dostępu osób zatrudnionych w gospodarce platformowej do ochrony socjalnej jest ściśle związany ze wzrostem liczby osób niekwalifikujących się jako pracownicy etatowi (lub jako osoby świadczące pracę na podstawie stosunku zbliżonego do stosunku pracy). 
	 W związku z powyższym ważnym sposobem poszerzenia zakresu ochrony socjalnej jest odniesienie się do definicji prawnej stosunku pracy, a także stworzenie nowych form zatrudnienia opartych na formach już istniejących. Zaleca się, aby UE podjęła działania w kierunku dokonania przeglądu istniejących ram prawnych, tak aby określić zakres nowych praktyk socjalnych powstałych w ostatnich latach, co pozwoli zlikwidować zjawisko wykluczenia z ochrony socjalnej. 
	 Ogólne podejście powinno zakładać rozwiązanie problemów wynikających z widocznej w przepisach prawnych tendencji do wykluczania z ochrony dużych grup osób na rynku pracy, polegające na stosowaniu polityki włączenia wszystkich potrzebujących ochrony socjalnej. 
	 Nie jest wykluczone, że istniejące instrumenty na szczeblu UE mogą zostać rozszerzone, tak aby wyraźniej obejmowały osoby zatrudnione w gospodarce platformowej. 
	 Bardziej bezpośrednie działania, które można pojąć w krótszej perspektywie czasowej, obejmują: odwrócenie ciężaru dowodu w ustalaniu statusu pracownika, tak aby to podmioty zatrudniające musiały wykazać, że osoby wykonujące odpłatną pracę nie są pracownikami; zapewnienie, by legalność zatrudnienia była egzekwowana przez niezależny organ, a nie na podstawie jednostkowych orzeczeń sądowych; a także udostępnienie wszystkim osobom pracującym, w tym osobom, które wykonują pracę za pośrednictwem platform, wyczerpujących i łatwo dostępnych informacji na temat ich praw.  
	 Należy wdrożyć środki zapewniające, by przedsiębiorstwa prowadzące platformy pracy przekazywały organom regulacyjnym odpowiednie i wystarczające informacje pozwalające rozwijać działania skoncentrowane wokół ochrony socjalnej w tym coraz bardziej istotnym obszarze.
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