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Na naszych oczach dzieje się bezprecedensowa rewolucja w sposobach 
wykonywania pracy. Tyczy się to wielu zawodów i stanowisk. 

W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy okazało się, że można pracować 
nie przychodząc do biura, co więcej można nawet świadczyć pracę 
z egzotycznego kraju. Rynek kandydatów na dane stanowisko nie ogranicza 
się już tylko do osób mieszkających w miejscowości siedziby pracodawcy, ale 
tak naprawdę sięgać można po kandydatów z całego świata.

A skoro tak jest, to idą za tym kolejne możliwości. Lifelong employment 
jest passé. Teraz coraz więcej firm pozyskuje konkretne umiejętności do 
konkretnego projektu. 

W Stanach Zjednoczonych obecnie około 36% pracowników to GIGerzy, 
a do 2027 r. może ich być połowa. Pomiędzy 2016 i 2019 r. rynek GIGerów 
w Wielkiej Brytanii podwoił się. Zgodnie z naszymi szacunkami, do 2025 
r. w Polsce dojdzie do trendu wzrostowego analogicznej skali. W efekcie, 
w ciągu 4 lat nawet około 1 mln osób będzie aktywnych zawodowo w tejże 
GIG‑formule.

Zjawisko to zainspirowało nas do przyjrzenia się z bliska temu, jak firmy 
mogą w elastyczny sposób odpowiadać na pojawiające się potrzeby 
biznesowe, jednocześnie nie blokując budżetów na znaczące koszty związane 
z długoterminowym zatrudnieniem.

Właściwi ludzie, na właściwym miejscu, robiący właściwe rzeczy, we 
właściwym czasie (ang. right People, in the right place, doing the right thing at 
the right time) ‑ to hasło jeszcze długo pozostanie aktualne.

Zapraszamy do zapoznania się z punktem widzenia EY i GIGLIKE – platformy 
do zarządzania pracą przyszłości. Ta przyszłość dzieje się tu i teraz.

 

Eliza Skotnicka

Senior manager
EY People Advisory Services

Tomasz Miłosz

Founder & CEO  
GIGLIKE
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Marek Jarocki 
Partner EY 
Lider Zespołu People Advisory Services 

Ten Raport nie jest przeznaczony dla wszystkich. Jest tu próba obiektywnego 
opisania zjawiska GIGekonomii. Jest tu wyraźna prognoza, że GIGekonomia i GIGerzy 
zadomowią się na rynku pracy na dobre. Jest tu wreszcie znak równości pomiędzy 
GIG‑zjawiskami i ich pozytywnymi efektami: zwiększeniem efektywności, obniżeniem 
kosztów, ułatwieniem pracy i lepszym dostosowaniem jej wymogów do harmonii z życiem 
prywatnym kolejnego pokolenia pracowników. Takie spojrzenie nie jest jednak podzielanie 
przez wszystkich. Warto spojrzeć jak dziś przedsiębiorcy i pracodawcy reagują na te 
GIG‑zjawiska. Reakcje te dostrzegamy każdego dnia obserwując rynek pracy, pracując 
z tysiącami naszych klientów oraz z kandydatami i laureatami naszego konkursu 
EY Przedsiębiorca Roku®.

Na początek znaczące mniejszości. Z jednej strony na rynku funkcjonują współcześni 
luddyści, ideowi spadkobiercy ruchu protestu przeciwko pierwszej rewolucji przemysłowej. 
Ta grupa nie tylko neguje lub odrzuca nieuchronny trend, ale aktywnie go zwalcza. Z tej 
grupy rekrutują się lobbyści spowalniający potrzebne zmiany prawne. Tu są także te 
grupy zawodowe, które w obliczu postępujących trendów stracą swoje dotychczasowe 
zatrudnienie lub przynajmniej będą zmuszone do zmian sposobu wykonywania pracy. 
Jest to naturalna, choć nie będąca w większości grupa, która – niczym XIX‑wieczni 
luddyści ‑  będzie odchodzić z wolna do historii ocenianej z rosnącą domieszką 
politowania. 

Z drugiej strony, na rynku zwiększa swój udział grupa entuzjastów, którzy całe swoje 
modele biznesowe opierają właśnie na GIG‑założeniach. Za przykładem firm znanych 
marek niosących sztandar pionierów, które odniosły globalny sukces, podążają mniejsze 
lub zupełnie małe przedsięwzięcia testujące apetyt rynku na takie formy działania. 
Ta grupa, choć systematycznie rośnie w siłę, wciąż należy dziś także do mniejszości.

Znakomita większość przedsiębiorców, w tym wielu naszych klientów i uczestników 
konkursu przygląda się temu trendowi z zainteresowaniem i stopniowo zmienia własne 
modele biznesowe, uwalniając przestrzeń dla GIGerów. Przedsiębiorcy z tej grupy 
nie podchodzą do GIG‑zjawisk bezkrytycznie czy bezrefleksyjnie, więcej, starają się 
zrozumieć bariery zmian i ich ewentualne negatywne implikacje. Tu są ci postępowi 
szefowie kadr, prezesi i właściciele, którzy dobrze rozumiejąc potencjał GIGekonomii, 
starają się racjonalizować ten trend i wprowadzać go u siebie w życie stopniowo. Sięgają 
oni do GIGerów, jako remedium na rosnącą rotację pracowniczą i niedobór siły roboczej 
do wykonywania bieżących działań. To wreszcie jest ta grupa, która sięgając po ten 
model funkcjonowania chce mieć pewność bezpieczeństwa i zgodności z prawem z wielu 
dziedzin: pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, ochrony własności intelektualnej.  

Ten Raport jest dla nich. 
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Transformacja rynku pracy przyspieszyła 

W ciągłej pogoni za konkurencyjnością i w walce z niedoborami kapitału ludzkiego, 
firmy szukają coraz bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań biznesowych. 
Jednym z takich trendów jest uelastycznianie rynku pracy, coraz większe 
wykorzystanie nowoczesnych form elastycznej współpracy, które są możliwe do 
wykorzystania dzięki GIGekonomii i współpracy z GIGerami. Czy jesteśmy świadkami 
powstawania nowego ładu na rynku pracy? Jaki wpływ może mieć planowany Polski 
Ład na polski rynek pracy? 

Rewolucja technologiczna zmieniła nie tylko znane od lat modele biznesowe, ale 
także struktury zatrudnienia, na których te modele się opierały. 

Tradycyjny model zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy 
o pracę pozostaje wciąż podstawową formą zatrudnienia. Jednak od kilku lat można 
zaobserwować sukcesywną zmianę na rynku pracy polegającą na uelastycznieniu 
struktur i wzroście znaczenia innych niż umowa o pracę form współpracy. GIGerzy, 
czyli niezależne talenty, zawsze istnieli, a niektóre branże i funkcje w firmach 
wykorzystywały tę grupę bardziej niż inne, korzystając z ich specjalistycznych 
umiejętności czy też do zaspokajania krótkoterminowych lub projektowych 
niedoborów kapitału ludzkiego. Zwiększone wykorzystanie niezależnych talentów to 
zatem więcej niż tylko przelotna moda. Dodatkowo, wydaje się, że zostanie z nami 
na dłużej, tworząc okazję do transformacji tradycyjnego zarządzania i modelu 
zatrudniania (workforce of the future). 
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Transformacja rynku pracy przyspieszyła 

Rewolucja technologiczna zmienia dotychczasowe modele biznesowe, ale co ważniejsze, 
kreuje nowe sektory gospodarki. Dlatego obserwujemy niesłabnący trend platformizacji, 
dzięki któremu z poziomu aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy w stanie 
zaspokoić nasze potrzeby jako konsumenci. 

Bez wątpienia pandemia COVID‑19 spowodowała znaczne przyspieszenie procesów 
transformacji rynku pracy. Szacuje się, że wydarzenia z ostatnich kilkunastu miesięcy 
przyspieszyły zmiany w firmach o około 5‑10 lat. Jednym z najbardziej widocznych 
efektów tych zmian jest elastyczny model pracy. Wcześniej często decyzja o podjęciu 
współpracy determinowana była dostępnością kandydata w miejscu pracy, w którym 
znajduje się biuro firmy. W efekcie niejednokrotnie bardzo dobrzy specjaliści byli 
odrzucani już na etapie rekrutacji. Dziś to się zmieniło. Pandemia COVID‑19 pokazała, 
że praca zdalna nie jest żadną przeszkodą, a firmy mają przede wszystkim zdecydowanie 
większy dostęp do talentów bez ograniczeń lokalizacyjnych. Wraz z rozwojem 
GIGekonomii coraz bardziej widoczna jest grupa osób nazywanych cyfrowymi nomadami 
(ang. digital nomad), a w odpowiedzi na tę zmianę powstają innowacyjne miejsca 
do pracy, przestrzenie, w których cyfrowi nomadzi mogą wykonywać swoją pracę. 
(np. przestrzenie coworkingowe, kawiarnie).

Cyfrowy nomad (ang. digital nomad):

• to osoba, która dzięki technologii i znajomości 
cyberprzestrzeni wędruje, zmienia miejsce 
swojego zamieszkania i pobytu, jednocześnie 
jest w stanie wszędzie stworzyć swój home 
office;

• to najczęściej pracownik branży kreatywnej 
– grafik, montażysta, fotograf, copywriter 
czy tłumacz, ale również specjalista IT czy 
marketingu.



AŻ 75% ŚWIATOWEJ SIŁY ROBOCZEJ BĘDZIE 
MILLENIALSAMI W 2025 (FORBES)
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Transformacja rynku pracy przyspieszyła 

Ważnym czynnikiem wspierającym proces transformacji są zmiany demograficzne, które obserwujemy 
w ostatnich latach. Młode generacje Y i wchodząca właśnie na rynek pracy generacja Z, dla których 
niezależność, elastyczność, możliwość łączenia życia prywatnego z zawodowym (ang. work-life 
integration) oraz chęć szybkiego zdobywania różnorodnych doświadczeń, stanowi duże wyzwanie dla 
dotychczasowych obecnych modeli biznesowych.

Nie bez znaczenia pozostają jeszcze dwa inne trendy ekonomiczne. 

Pierwszy z nich to ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy), która zmienia nasze modele 
konsumpcyjne i biznesowe – zamiast posiadania, korzystamy z gotowych rozwiązań. Dzięki temu już 
nie kupujemy samochodów za gotówkę, tylko korzystamy z najmu długoterminowego, albo wręcz 
rezygnujemy z zakupu auta w ogóle i korzystamy z innych usług, jak na przykład taxi, Uber, car sharing 
czy wynajmu krótkoterminowego. 

Jednocześnie jesteśmy świadkami trendu, który forsuje upraszczanie modeli biznesowych. Dlatego 
też widzimy znaczny wzrost ofert opartych na abonamencie (subskrypcji) i nikogo już nie dziwi, że za 
jedną opłatą miesięczną bez ograniczeń słuchamy muzyki (Spotify) lub oglądamy filmy (Netflix). Ten 
model będzie się rozprzestrzeniał, bo rynek abonamentów w e‑commerce wzrasta o 100% rocznie przez 
ostatnie 5 lat1. Co więcej obejmie on branże oraz usługi i produkty, które do tej pory oparte były na 
tradycyjnym modelu biznesowym, np. usługi dla firm czy też rozwiązania dla HR.

1 https://www.mckinsey.com/industries/technology‑media‑and‑telecommunications/our‑insights/thinking‑inside‑the‑subscription‑box‑new‑
research‑on‑ecommerce‑consumers

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/thinking-inside-the-subscription-box-new-research-on-ecommerce-consumers
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/thinking-inside-the-subscription-box-new-research-on-ecommerce-consumers
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Czy GIGekonomia jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby rynku? 

GIGekonomia jest przeciwieństwem tradycyjnego modelu zatrudnienia etatowego w oparciu 
o dobrze znaną umowę o pracę, która kojarzy się z 8‑godzinnym czasem pracy i miejscem jej 
wykonywania w biurze pracodawcy. Taki model sprawdzał się przez wiele lat, do momentu 
aż przestał odpowiadać potrzebom rynku, firm i co najważniejsze samym pracownikom. 
Firmy oczekują dziś efektywności i szybkości w działaniu. I choć Kodeks Pracy daje 
możliwości uelastycznienia podstawowej formuły umowy o pracy, np. poprzez wprowadzenie 
ruchomego czy zadaniowego czasu pracy, to są to rozwiązania często przestarzałe i nie 
odpowiadające dzisiejszym potrzebom. Odpowiedzią na te oczekiwania jest GIGekonomia. 

Istotą GIGekonomii jest elastyczny model pracy, wykonywanej nierzadko dla więcej niż 
jednego klienta równocześnie. Zadania i projekty wykonywane są przez niezależnych 
współpracowników (GIGerów), którzy dostarczają swoje usługi w zależności od potrzeb 
i wymagań. Współpraca polega na wykonywaniu różnorodnych krótko‑, ale też 
długoterminowych prac, z których każda może być wynagradzana osobno. 

Do GIGekonomii przekonuje się coraz więcej firm. Prawie ⅓1/3 organizacji rezygnuje 
z pracowników etatowych na rzecz niezależnych talentów2. Ten nowoczesny model 
współpracy jest coraz szybciej i szerzej adaptowany, przede wszystkim w firmach 
technologicznych i obejmuje coraz większą część kapitału ludzkiego. 

Utrzymujący się trend rozwoju GIGekonomii przyczynia się jednocześnie do coraz 
mniejszego strachu przed odejściem od zatrudnienia na zasadzie tradycyjnej umowy 
o pracę. Nie oznacza to jednak, że jest ona przeżytkiem ‑ nadal jest i pozostanie atrakcyjnym 
rozwiązaniem dla wielu osób i ich pracodawców. 

2 Gig Economy FAQs for Talent Analytics Leaders (gartner.com)

3 na podstawie: https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human‑resources/documents/gig‑economy.pdf

Główne korzyści z angażowania GIGerów3 

• Elastyczność i szybkość reakcji — możliwość 
szybkiego uzupełniania luki kompetencyjnej w celu 
odpowiedzi na potrzebę na konkurencyjnym rynku 

• Wzrost innowacyjności —  włączenie osób spoza 
organizacji stwarza okazję do wymiany wiedzy i praktyk 
ponad organizacyjnymi silosami 

• Oszczędności kosztowe — firmy mogą generować 
oszczędności poprzez dopasowywanie zasobów do 
potrzeb biznesowych3

3 

https://www.gartner.com/en/human-resources/research/talentneuron/gig-economy
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/gig-economy.pdf
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Artur Miernik 
Partner EY 
Zespół People Advisory Services 

Pandemia zredefiniowała granice środowiska pracy z miejsca na wartości. W tradycyjnym 
modelu szliśmy „do pracy”, byliśmy „w pracy” i wracaliśmy „z pracy”. Praca miała 
fizyczną granicę przestrzeni i miejsca. W przyszłości granice pracy będą określane przez 
wartości, które tworzą ludzie. Pracownicy (w dowolnym miejscu i czasie), którzy będą 
tworzyć wartości dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych będą „w pracy”.

Tę diametralną zmianę sposobu myślenia, która dzieje się w naszych głowach i która 
jest jednym z najciekawszych aspektów rewolucji rynku pracy, doskonale ilustruje trend 
dotyczący rosnącego znaczenia GIGgerów.

Jeśli spojrzeć na wskaźniki demograficzne i dane z rynku pracy jedno jest pewne – nie jest 
to przejściowa moda, a ponieważ niedobór i niedopasowanie talentów w wielu branżach 
są już znaczące, wyzwaniem będzie takie budowanie modeli biznesowych i modeli pracy, 
aby niezależni eksperci, ceniący sobie elastyczność i świadomie decydujący się na 
współpracę w oparciu o mniej tradycyjne formy współpracy, mieli w nich coraz większe 
miejsce.

Potwierdza to badanie EY 2021 Work Reimagined. W ankiecie wśród pracowników, na 
którą odpowiedziało ponad 16 000 respondentów, 9 na 10 osób chce elastyczności 
miejsca i czasu pracy, a 54% pracowników prawdopodobnie odejdzie jeśli nie zaoferuje się 
im elastyczności, jakiej oczekują. 

Co w praktyce oznacza to dla pracodawców i menedżerów? Wiele wyzwań, bowiem 
zmiana ta wpływa na praktycznie każdy aspekt funkcjonowania organizacji – od 
pozyskiwania pracowników, przez ich wdrażanie, rozwój, budowę zaangażowania, 
komunikację, a nawet rozstawanie się z nimi. Jeśli dodać do tego fakt, że innowacyjność, 
testowanie najnowszych technologii, czy transformacja modeli działania to dla 
znacznej części firm już nie jednorazowe projekty, ale ciągłe procesy, pojawia się 
pytanie czy jesteśmy gotowi na taką transformację? Czy zbudujemy skuteczny model, 
który zaadresuje elementy przestrzeni, narzędzi i technologii oraz zaangażowania 
pracowników?

I choć wielu liderom wciąż nie mieści się to w głowie, ja jestem w stanie wyobrazić sobie 
taką sytuację w przyszłości, że organizacje będą świadomie i powszechniej  „dzielić” się 
talentami, współpracować na bardziej elastycznych zasadach i ponad umowami o zakazie 
konkurencji, byle tylko te talenty, tworzące wartości dla klientów, budujące rozwój i 
innowacyjność firmy, mieć na pokładzie. 
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Era GIGera 

Słowo GIG funkcjonuje w języku już od jakiegoś czasu i ma wiele różnych znaczeń. 
Wcześniejsze konotacje związane były z muzyką. Najnowsze znaczenie odzwierciedla 
nowy model rynku pracy, w którym elastyczni współpracownicy i praca przy wielu 
projektach w dużej mierze zastępują dotychczasowe stałe zatrudnienie na umowę o pracę 
u jednego pracodawcy. GIGerami są freelancerzy, osoby pracujące tymczasowo, ale także 
konsultanci, specjaliści, profesjonaliści, samozatrudnieni i niezależni kontraktorzy.

Dynamiczne zmiany demograficzne i nowe generacje wkraczające na rynek pracy, 
wspierają aktywnie rozwój GIGekonomii. Trzy generacje ‑ pokolenie X, Y i Z – spotykają 
się dziś na rynku pracy i to właśnie wśród nich formuje się nowa grupa ‑ GIGerzy. O ile 
przynależność do poszczególnych generacji determinuje głównie data urodzenia, o tyle 
o byciu GIGerem decydują potrzeby. Czy to oznacza, że GIGerami mogą zostać tylko 
osoby z pokolenia Y czy Z? 

GIGerami najczęściej są Millenialsi i wchodząca na rynek pracy Generacja Z, którzy cenią 
sobie elastyczność, niezależność, a przede wszystkim wykazują potrzebę rozwoju podczas 
realizacji ambitnych zadań ‑ już 42% Millenialsów jest freelancerami.

Inną ‑ mniej oczywistą grupą są osoby w wieku 40 plus ‑ doświadczeni eksperci szukający 
nowych i bardziej opłacalnych form współpracy. Młodość obecnych 40, 50 i 60‑latków 
w Polsce przypadła na zupełnie inną niż dzisiejszych 20‑latków sytuację polityczną, 
gospodarczą i cywilizacyjną. Za decyzją o rezygnacji ze standardowych form zatrudniania 
na elastyczne stoją często indywidualne potrzeby i cechy charakteru. Decyzja, w jakiej 
formie chcemy wykonywać swoją pracę, musi wynikać z indywidualnej sytuacji danej 
osoby. 

Generacje Y i Z – im więcej zmian, tym lepiej

Pokolenia Y i Z to przedstawiciele roczników 1980‑2000. Wielu z nich dopiero 
niedawno weszło na rynek pracy. To osoby, które nie pamiętają czasów bez Internetu. 
Są nastawione na ciągły rozwój i innowacje. Nie boją się zmian, traktują je bardziej 
jako wyzwanie, niż przeszkody. Podejmują pracę w wielu miejscach, by zdobywać 
doświadczenie i wykorzystywać je w kolejnej firmie. Bardzo szybko adaptują się 
do nowych warunków pracy. W komunikacji są bezpośredni, nie są zwolennikami 
formalizmu. Trudno zainteresować ich czymś dłużej, szczególnie dotyczy to 
pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), które nazywane jest także pokoleniem 
C, od angielskich słów “connect, communicate, change”.

Źródło: United Nations, Cushman & Wakefield

ODSETEK LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM1 2020-2030

1 W wieku 15‑64 lata
2 Urodzeni od 2013 do chwili obecnej

2020 2030

Generacja Z

Generacja Y

Generacja X

Baby boomers

Generacja Alpha2
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Co takiego sprawia, że GIGer przedkłada poczucie bezpieczeństwa wynikające 
z umowy o pracę, na rzecz ryzyka pojawiającego się przy prowadzeniu współpracy 
krótkoterminowej? Odpowiedzi na te pytania należy szukać na wielu płaszczyznach. 

Przede wszystkim ‑ niezależność. Pokolenie Millenialsów i Generacji Z są to osoby 
ceniące sobie swobodę, elastyczność i samodzielność w działaniu. Takie podejście 
do pracy sprawdza się jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach, w których pandemia 
COVID‑19 pokazała, że najbardziej liczą się efekty pracy, a nie miejsce jej wykonywania ‑ 
w biurze, domu czy w tropikach. 

Do tego dochodzi aspekt stałego rozwoju i zdobywania doświadczenia przez GIGera. 
Elastyczny model współpracy przy wielu zadaniach sprzyja rozwojowi zawodowemu oraz 
realizacji swoich pasji i celów zawodowych. 

Dodatkowo różnorodność, dzięki której to GIGer może decydować o tym, nad jakim 
projektem pracuje i dla kogo. Posiadając uniwersalne umiejętności poszukiwane na rynku 
pracy może szybciej rozwijać się w wielu branżach.

I na sam koniec ‑ aspekt ekonomiczny. Praca jako GIGer wpływa na mniejsze ryzyko 
utraty pracy i dochodów, kiedy wykonujemy ją dla wielu podmiotów, choć niestabilność 
dochodów w czasie może stanowić problem i wymagać efektywnego zarządzania swoimi 
finansami.

Era GIGera 

CO CENI SOBIE GIGer?

Ni
ez

al
eż

no
ść

    
    

    
Rozw
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oświadczenie              Różnorodność          Satysfakcjonujące dochody
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GIGekonomia “domaga się” zmian legislacyjnych 

W ujęciu globalnym GIGekonomia rozwija się najszybciej na rynku amerykańskim, który jest mekką dla 
GIGerów. Tym modelem współpracy zainteresowane są różne grupy zawodowe. Odmienne są również 
motywacje. Jedni stają się GIGerami z wyboru, inni z przymusu, jedni traktują to jako dodatkowe źródło 
przychodu, dla innych stanowi to główne źródło utrzymania. GIGerem może być student, osoba w średnim 
wieku i emeryt, zarówno kierowca UBERA przewożący pasażerów czy dostarczający jedzenie, ale i wysoko 
wykwalifikowany finansista czy informatyk w Google, gdzie więcej jest tymczasowych i niezależnych 
kontraktorów niż pełnoetatowych pracowników4. Szacuje się, że w USA 35% amerykańskiej siły roboczej to 
GIGerzy5, a według raportu Morgan Stanley “The Freelance Economy” do roku 2027 będzie ich więcej niż 
połowa wszystkich pracowników6. 

Taka dynamika wymusza na rynku i ustawodawcy działania wspierające dalszy rozwój GIGekonomii. Na 
rynku dostępnych jest wiele platform internetowych, dzięki którym rynek rozwija się tak dynamicznie 
i dzięki którym GIGerzy znajdują zlecenia. Okazuje się jednak, że przepisy prawa nie nadążają za 
rzeczywistością. Często GIGerzy są pozostawieni bez zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia 
zdrowotnego, ochrony na wypadek bezrobocia itp. W odpowiedzi na te wyzwania Amerykanie rozpoczęli 
prace nad unowocześnieniem systemu prawnego, uwzględniając w nim potrzeby GIGekonomii i GIGerów. 
Próby uporządkowania przepisów dotyczących GIGekonomii trwają od lat. W prace na rzecz zmiany 
systemu prawnego jest zaangażowany m.in. UBER i Lyft, a także „związek zawodowy” GIGerów i działacze 
społeczni. W tym wszystkim ważne jest, aby zbadać dokładnie powody i motywacje, dla których ludzie 
i firmy decydują się na taki model pracy. 

4 https://www.inc.com/guadalupe‑gonzalez/google‑freelance‑workforce‑independent‑contractor‑temp‑workers.html
5 https://gigly.co.uk/about/
6 https://www.morganstanley.com/ideas/freelance‑economy

Według raportu Morgan Stanley do roku 2027 
GIGerzy będą stanowić ponad 50% amerykańskiej 
siły roboczej

https://www.inc.com/guadalupe-gonzalez/google-freelance-workforce-independent-contractor-temp-workers.html
https://gigly.co.uk/about/
https://www.morganstanley.com/ideas/freelance-economy
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Wyjaśnić i uprościć sposób klasyfikacji, czy dana osoba jest 
pracownikiem czy GIGerem

Stworzyć kategorie zabezpieczenia niezależne od statusu pracownika 
np. przed dyskryminacją, molestowaniem czy korupcją

Stworzyć reguły dedykowane tylko GIGerom – kluczowe jest, 
żeby znaleźć rozwiązania, które dadzą tej grupie wystarczające 
zabezpieczenie, jednocześnie pozwalając im zachować elastyczność 
właściwą dla niezależnych kontraktorów, tylko w ten sposób GIGerzy 
pozostaną konkurencyjni

Zapewnić GIGerom dostęp do opieki zdrowotnej, ubezpieczenia od 
bezrobocia i systemu emerytalnego, także dostęp do benefitów 
i świadczeń nie powinien zależeć od statusu pracownika

Amerykański przepis na GIGera

Oto niektóre amerykańskie pomysły na uporządkowanie legislacyjne GIGekonomii:
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Jowita Michalska 
CEO Digital University 
Singularity University Ambassador in Warsaw 

Rozmawiając z moją córką o jej przyszłości mówię jej, że wkraczamy w świat nisz, w którym 
nie można już zakładać, że będzie się zatrudnionym w danej firmie na lata tylko dlatego, że 
podpisało się z nią umowę. Ponieważ zmierzamy w kierunku świata, w którym coraz więcej 
rzeczy można monitorować, kontraktować i mierzyć, pracodawcy będą mówić: ‘Po co mi 
pracownik na cały etat? Może potrzebuję go tylko od 17:00 do 18:00, aby wykonać dane 
zadanie. Muszę znaleźć kogoś, kto może wykonać to konkretne zadanie w tym czasie.”

Nie wszyscy pracownicy Gig economy będą kierowcami Ubera i dostawcami jedzenia. Coraz 
więcej firm na światowych rynkach będzie poszukiwało znacznie bardziej elastycznego 
modelu, w którym pracownicy są dopasowywani do konkretnych potrzeb tu i teraz. 
Coraz częściej praca oparta na projektach będzie wymagała szerokiej gamy umiejętności 
w różnych branżach i specjalnościach. Uczniowie szkół średnich powinni zastanowić 
się, w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności zawodowe, tak aby byli przygotowani 
na ten zmieniający się model zatrudnienia. Następne pokolenie musi zrozumieć, że 
nadchodzi automatyzacja. Musisz stale zadawać sobie pytanie, co robisz, czego nie da się 
zautomatyzować lub czego ktoś inny nie zrobi lepiej od Ciebie. Zastanów się, co naprawdę 
lubisz, a także w czym jesteś naprawdę dobry. 

W głowie utkwił mi fragment filmu: Terminator 2, gdzie młody John Conor opowiada jak 
jego mama, zanim została zamknięta w zakładzie psychiatrycznym, starała się nauczyć 
go dosłownie wszystkiego: od włamania do bankomatu, przez obsługę dowolnej broni, po 
cały szereg innych umiejętności, które pomogłyby mu przetrwać w trudnych i zmiennych 
warunkach.

Podobną sytuację mamy dzisiaj! 

Mając tuż za rogiem Metawersum czyli równoległy świat, który będzie czekał na nas 
po założeniu gogli, osobistą sztuczną inteligencję, która będzie wykonywała za nas 
wiele dotychczas ludzkich czynności i pamiętała wszystkie sprawy o których zazwyczaj 
zapominamy, mając swojego cyfrowego bliźniaka w sieci i media społecznościowe, które 
będą promować nas i nasze umiejętności i produkty i łączyć nas z pracodawcami lub 
klientami – te wszystkie nowe trendy technologiczne również potęgują zakres i tak już 
szybko rozwijającej się gig economy. 

Czy Gig economy będzie jedyną przyszłością pracy? Nie wszyscy są o tym przekonani. 
Część ekspertów uważa, że będzie to prężnie działająca i rosnąca nisza w gospodarce, ale 
niekoniecznie musi zdominować cały rynek. Część firm potrzebuje pewnej stabilności wśród 
swoich pracowników. Ważne jest dla nich to, że codziennie pojawiają się ci sami ludzie, 
którzy znają się nawzajem, znają firmę i wiedzą, jak wykonywać swoją pracę a także budują 
określoną kulturę. 

Jaka będzie przyszłość – zobaczymy – wiadomo na pewno, że wielu pracowników czy to ze 
względu na potrzebę elastyczności czy większą stabilność spowodowaną tym, że będą mieli  
2‑3 prace zamiast jednej, zdecyduje się na odnalezienie swojej drogi zawodowej w gig 
economy, a firmy zoptymalizują koszty i zdynamizują działalność szukając pracowników nie 
na etat, a do konkretnych trwających „od do” projektów i zadań.

Nowe zmieniające się szybko technologiczne zawody, elastyczne i różnorodne formy 
zatrudnienia i potrzeba przeprowadzenia pracowników przez transformację cyfrową to 
również w Polsce – największe wyzwania stojące przed szefami HR, do których bardzo 
niewielu jest dziś przygotowanych.
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GIGekonomia w Polsce 

Wiele sondaży i analiz rynkowych pokazuje, że Polacy preferują zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę. Daje im ono poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Patrząc 
jednak na statystyki dotyczące skali samozatrudnienia, trzeba wskazać, że Polska 
reprezentuje dosyć wysoki wskaźnik w porównaniu do innych krajów europejskich. 
W 2020 roku zjawisko to osiągnęło w Polsce poziom 20,6%, podczas gdy Włochy notują 
22,5%, Holandia – 17,2%, Czechy – 16,9%, Portugalia – 16,7%, czy Hiszpania – 16,1%7. 
Również dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
potwierdzają rosnące zainteresowanie samozatrudnieniem. Wynika z nich, że dwa razy 
więcej 1‑osobowych działalności gospodarczych otwierało się niż zamykało w Polsce 
w 2020 r.8 Nie wiadomo jaką część z nich prowadzą GIGerzy, ale na pewno GIGekonomia 
zagościła już na stałe na polskim rynku pracy.

Społeczność GIGerów w Polsce tworzą przede wszystkim millenialsi. Nie zniechęca 
ich ilość i złożoność obowiązków nakładanych na podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, ani brak jasnych uregulowań prawnych dotyczących GIGekonomii 
w przepisach prawa.

Ustawodawca powinien dostrzec, że rynek pracy jest bardzo heterogeniczny, 
a popularność alternatywnych form współpracy rośnie szybciej niż tradycyjnego 
zatrudnienia pełnoetatowego i zgodnie z przewidywaniami ten trend się utrzyma. Dzięki 
temu każdy może znaleźć coś dla siebie, a firmy mogą w różnorodny sposób korzystać 
z dostępnych na globalnym rynku talentów.

7 https://data.oecd.org/emp/self‑employment‑rate.htm
8 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;bbd09402‑098c‑43a5‑a8bf‑e260b22f283b

WSKAŹNIK SAMOZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH NA 
ŚWIECIE W 2020 ROKU

Żródło: https://data.oecd.org/emp/self‑employment‑rate.htm#indicator‑chart
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https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;bbd09402-098c-43a5-a8bf-e260b22f283b
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm#indicator-chart
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Beata Mońka
Founder & CEO BMBC 
Business Partner, BPS, RAS Polska

Od dawna wiadomo, że jedyną pewną rzeczą w gospodarce jest zmiana. W czasach pandemii 
duża część z nas okazała się GIGerami. Cenisz sobie niezależność, możliwość wyboru dla kogo 
i przy jakim projekcie, gdzie i z kim pracujesz – jesteś typowym GIGerem. Choć nie zawsze 
zdajesz sobie z tego sprawę. 

GIGekonomia to coś więcej niż liberalnie rozumiany stosunek pracy. To nierzadko praca 
spoza ram zakreślanych przez dotąd obowiązujące prawo, zrywająca z dotychczasowymi 
paradygmatami, na przykład z założeniem, że pracownik zwykle związany był z jednym, a nie 
z wieloma pracodawcami, ze ściśle określoną pozycją w hierarchii i wyznaczonym miejscem 
pracy.

Raport EY & GIGLIKE pokazuje trend. Zderzenie kilku istotnych zjawisk społecznych ‑ tendencje 
demograficzne, zatrudnienie i edukacja pokazują, że gospodarka globalna zaczyna cierpieć na 
niedobór talentów. Nowe technologie, będące katalizatorem zmian, tworzą kompletnie inną 
płaszczyznę wymiany informacji,  przekładają się też na możliwość pracy z każdego miejsca. 
Jeśli znasz angielski, możesz pracować dla każdego, z każdego zakątka ziemii. Dodatkowo, 
projekt satelitarnego internetu realizowany przez Elona Muska, gwarantujący dostęp do sieci 
na całym globie, bez względu na dostęp do sieci komórkowej, czy innego lokalnego operatora 
internetu, może przyśpieszyć ten proces. Dzisiaj jest wciąż drogo i nie ma pełnego pokrycia. 
Ale przypomnę braki sieć GSM w roku 1994, gdy zaczynała działać. 

Dla wielu firm GIGekonomia to okazja korzystania z wiedzy i doświadczeń talentów, które 
można zainteresować „ważnym” projektem. Nieprzypadkowo słowo GIG ma swój początek 
na scenie muzycznej. Utalentowany muzyk grający tam, gdzie go potrzebują. Dla wielu z 
nas to przyszłość, dla muzyków to codzienność od jakichś kilkuset lat. Dzisiaj mądra firma 

chce budować swoją przewagę w oparciu o wiedzę dostępnych mądrych. Może to być Polak, 
Amerykanin, Chińczyk, Ekwadorczyk, zdolny mieszkający gdziekolwiek. Chętny do pracy, 
elastyczny, potrafiący pracować w ramach „zespołu projektowego. A to pojęcie zna każdy ze 
struktur korporacyjnych, który zaczynał pracę w latach 90‑tych minionego wieku. Różnica jest 
jedna. Dzisiaj każda firma ma możliwość sięgnięcia po najlepszych na… całym świecie, a nie tylko 
w danym mieście. 

W ten sposób w nieprzewidywalnych czasach firmy zyskują niespotykaną wcześniej zdolność 
adaptowania się do dynamicznie fluktuujących warunków rynkowych. A  pracownik GIGekonomii 
ma paradoksalnie większe poczucie bezpieczeństwa niż osoba zatrudniona na etacie –  gdy nie 
jest zdany na jednego tylko pracodawcę, jego ryzyko się dywersyfikuje.

Firmy wciąż będą potrzebowały stałych zespołów, ale ich struktury będą podlegały ciągłej 
transformacji, bo GIGekonomia zmienia pojęcie i zakres wolności dla każdego: pracownika, 
pracodawcy i konsumenta.

Przyszłość firm, a co za tym idzie pracy, będzie bardziej zorientowana na projekty, a liderzy 
jutra będą funkcjonować w bardziej horyzontalnych strukturach, kładących nacisk na 
współpracę, zdolności tworzenia sojuszy i umiejętności angażowania w projekt. Ważna będzie 
zwinność, kreatywność i dzielenie się umiejętnościami, przy zachowaniu nacisku na jakość 
pracy, ale i dobrostan osób ją wykonujących. Kluczowa dla wyników firm będzie dalej klarowna 
wizja strategiczna, budowanie przewag konkurencyjnych, ale rola lidera będzie bardziej 
skoncentrowana na coachingu i motywowaniu, a także budowaniu kultury firmy zapewniającej 
przyciąganie najlepszych talentów, umiejętności wykorzystania ich wkładu, z zachowaniem  
nadrzędnych wartości ‑ wolności i elastyczności. 
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Bycie GIGerem ‑ czy to się opłaca? 

Wykonywanie pracy jako niezależny GIGer niesie ze sobą odmienny sposób 
opodatkowania takiej działalności oraz jej oskładkowania. Na pewno z tą formą 
wiąże się większa elastyczność i decyzyjność co do wyboru metody opodatkowania 
osiąganych przychodów na zasadzie: 

1 2
skali podatkowej według podatku liniowego 19%

3 4
według karty podatkowej ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych

Dla przykładu, pracownik, z tytułu umowy o pracę, po przekroczeniu drugiego progu 
podatkowego podlega 32 proc. stawce opodatkowania, podczas gdy GIGer prowadzący 
działalność gospodarczą może ‑ pod pewnymi warunkami ‑ opłacać podatek liniowy 
w stałej wysokości 19 proc. Dodatkowo GIGer pomniejsza przychód o faktycznie 
poniesione koszty, o ile mają one związek z uzyskaniem przychodu, czego może mu 
tylko pozazdrościć etatowy pracownik. Warto również wspomnieć o preferencjach 
związanych ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy 
podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy, przez okres 6 miesięcy (tzw. 
ulga na start) oraz możliwość płacenia składek ZUS w preferencyjnej wysokości przez 
kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności. 

Jaki z tego wniosek? Sposób opodatkowania oraz obliczania odpowiednio składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku GIGera może zostać bardziej 
dopasowany z uwagi na szereg możliwości przewidzianych w przepisach prawa. Wystarczy 
odpowiednio określić swoje potrzeby i strategię prowadzonej działalności.

Taki stan prawny obowiązuje dziś. Czy coś w tym zakresie zmieni zapowiadany Polski 
Ład? 



Rozwiązania Polskiego Ładu dla GIGekonomii 
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1 2
Niższa stawka ryczałtu PIT (podatek od przychodu) dla branży IT – 12% oraz 
14% dla osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów świadczących usługi 
architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych, oraz w zakresie 
specjalistycznego projektowania

Likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej (proporcjonalna do dochodu) 
i zniesienie możliwości jej odliczenia od PIT

3 4
Nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł  
i 32% powyżej tej kwoty

Stała kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy ona 
przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką podatku)

Pierwotnie w ramach programu Polski Ład zapowiadano ujednolicenie wszystkich form zatrudnienia, jednak ostatecznie pomysł ten nie znalazł 
się w projekcie ustawy. Najważniejsze zmiany, które mogą zainteresować GIGerów to:

Źródło: Opracowanie własne
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Porównanie scenariuszy 

Firma angażuje 100 gigerów/pracowników IT, zarabiających 15 000 brutto/miesiąc (bez VAT).

SCENARIUSZ 1 

Perspektywa GIGera

Perspektywa spółki 

 

14 000 PLN 
o tyle wzrośnie roczne wynagrodzenie 
kontrahenta na B2B ‑ informatyka, jeśli 
przejdzie na 12% ryczałt

Prawie 1 000 000 PLN 
o tyle mogą wzrosnąć koszty spółki 
współpracującej z 100 informatyków 
na B2B, jeśli podniosą oni swoje ceny 
za usługi by zrekompensować sobie 
niekorzystne zmiany w opodatkowaniu 
stawką liniową działalności gospodarczej 
i składce zdrowotnej

SCENARIUSZ 2

Perspektywa pracownika

Perspektywa spółki 

 

12 000 PLN 

o tyle mogą wzrosnąć zarobki 
pracownika po wprowadzeniu umowy 
o pracę z 50% kosztami uzyskania 
przychodu (maksymalna roczna 
oszczędność wynosi ok. 27 000 PLN)

400 000 PLN 

o tyle mogą wzrosnąć koszty spółki 
zatrudniającej 100 informatyków jeśli 
zajdzie potrzeba by zrekompensować im 
niekorzystne zmiany w opodatkowaniu 
dochodów z umowy o pracę i składce 
zdrowotnej

1 500 000 PLN 
prawie tyle zaoszczędzi pracodawca 
odpowiadając na Polski Ład wdrożeniem 
50% kosztów uzyskania przychodów* dla 
informatyków, by wyrównać im poziom 
wynagrodzeń do ich obecnego netto

Polski Ład – szanse i zagrożenia dla GIGera 

*75% ogółu wynagrodzenia stanowi honorarium autorskie za 
tworzenie utworów w zakresie programów komputerowych

Umowa 
o pracę

Umowa 
o pracę

Umowa 
o pracę

Umowa 
o pracę
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Piotr Palikowski 
prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Kadrami 

Szczerze przyznaję, że nie wiem, jak potoczy się historia GIGerów. Przewidywania 
dotyczące rynku pracy, podobnie zresztą jak wszystkie inne prognozy, zawsze są 
obarczone dużym ryzykiem błędu. Nigdy nie wiadomo, czy ten, czy inny, czarny, szary, 
albo biały łabędź nie pojawi się nagle na prognozowanym odcinku czasu. Dla GIGeconomy 
pandemia bez wątpienia takim łabędziem była. Nie tylko dlatego, że ten masowy 
eksperyment pokazał, że tam, gdzie można, da się pracować zdalnie. W dodatku bez 
uszczerbku dla jakości pracy. Przełom polega głównie na odkryciu potencjału nowych 
grup zawodowych, które (okazało się) mogą i coraz bardziej chcą pracować elastycznie. 
Dla więcej niż jednego pracodawcy równocześnie. Kadry, marketing, finanse, PR. 
Właściwie trudno dzisiaj znaleźć taką działkę, w której nie da się być GIGerem.

Elastyczność w podejściu do zatrudniania pracowników stała się probierzem atrakcyjności 
firmy jako pracodawcy. Biznesowym również. Nie zainwestował bym w akcje firmy, 
która konserwatywnie podchodzi do modelu pracy. Taka firma prędzej, czy później 
(raczej prędzej) przegra globalną walkę o talenty. Jednocześnie wcale nie oznacza to, że 
umowa o pracę, jako forma stosunku pracy przejdzie do lamusa. Pewnie coraz częściej 
w obniżonym wymiarze czasu pracy, ale nie zniknie. Nie każdy chce być GIGerem.

 

Jeśli miałbym obstawiać zakład, postawiłbym sporą stawkę na to, że elastyczne formy 
zatrudniania utrzymają się w szybkim trendzie wzrostowym. Jednocześnie życzyłbym 
sobie i przede wszystkim GIGerom, żeby wybór tej ścieżki zawodowej był świadomy 
i dobrowolny. Nie zawsze tak jest. „Jednoosobowe firmy” ratowników medycznych, którzy 
właśnie rozpoczęli swój protest, to doskonały przykład patologii, nad którymi zbyt łatwo 
przechodzimy do porządku dziennego. Mam nadzieję, że dyskusja wokół GIGeconomy 
i wokół GIGerów pomoże nam w tym, aby chronić tę grupę społeczną. Zwłaszcza, że 
w nieodległej perspektywie może stać się grupą dominującą na rynku pracy.



Wymienić ludzi  
czy zmienić sposób,  
w jaki pracują?
Tworzymy ludzkie strategie.

www.ey.com/pl_pl/workforce
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The Human Cloud, czyli platformizacja w GIGekonomii

Od ponad dwudziestu lat narzędzia cyfrowe poszerzają zakres usług, które można 
wykonać samodzielnie. GIGerzy istnieli już na długo przed erą Internetu, ale dopiero 
platformy cyfrowe, mobilne płatności i narzędzia do zdalnej pracy umożliwiają powstawanie 
i rozprzestrzenianie się nowych modeli biznesowych. Te ułatwienia wspierają powstawanie 
platform cyfrowych, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby GIGekonomii. 

Wiele bardziej i mniej znanych platform biznesowych kojarzonych jest jako platformy 
związane z GIGekonomią (Uber, Lyft, Upwork, TopCoder itp.) skierowane właśnie do GIGerów, 
którzy realizują pojedyncze zadania (np. kierowcy Ubera) lub projekty (np. zaprojektowanie 
grafiki na Fiverr lub realizacja projektu interim dzięki platformie BTG).

Można jednak zauważyć tendencję do rozszerzania działalności w kierunku oferowania 
usług korporacjom i firmom, na zasadzie długoterminowej. Za pośrednictwem tych platform 
pozyskiwane są duże rozproszone zespoły, tworzące ad hoc wirtualne zespoły freelancerów. 
Specyficzne wyzwania związane z krajobrazem outsourcingu IT opartego na projektach 
oraz niemożliwy do zaspokojenia popyt na talenty technologiczne na całym świecie skutkują 
pojawianiem się nowych platform mogących wypełnić ponad 900 milionów wakatów. Dokładnie 
tyle ile wynosi globalna luka w zakresie talentów technicznych. 

Powstają też nowe platformy, które proponują specyficzne rozwiązania dla GIGekonomii 
i uczestników tego procesu ‑ platformy biznesowe pozwalające mitygować ryzyko 
prawno‑podatkowe związane z współpracą z GIGerami i oferujące modele subskrypcyjne 
odpowiadające na potrzeby GIGerów zapewniające w jednym miejscu benefity oraz narzędzia 
i usługi biznesowe (np. GIGLIKE).

Platformy B2B Human Cloud stają się coraz bardziej istotne. Według Staffing Industry 
Analysts (SIA) przychody takich platform wzrosły o 43% do 126 mld USD w 2018 roku.

The Human Cloud 
Platformy łączące użytkowników z pracownikami – usługi zamawiane 
przez platformę online

Przykłady: Uber, Lyft, 
Instacart, Upwork,  
TopTal, TopCodwer  

i BTG

Wzrost obrotów 
wypracowanych w ramach 

globalnej Human Cloud 
– o 43% w 2018 r. do 
126 miliardów USD

Biznesy Human Cloud 
sprzedające swoje 

produkty korporacjom 
wygenerowaly 8 mld USD

75% transakcji B2B 
w ramach Human 

Cloud dotyczą prac IT 
i kreatywnych

Źródło: https://www2.staffingindustry.com/Research/Research‑Reports/Americas/The‑Human‑Cloud‑Landscape‑
2019‑Update

https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/The-Human-Cloud-Landscape-2019-Update
https://www2.staffingindustry.com/Research/Research-Reports/Americas/The-Human-Cloud-Landscape-2019-Update


Platforma biznesowa 
umożliwiająca f irmom 
efektywną współpracę 
z niezależnymi talentami (B2B)

minimalizacja ryzyk prawno-
podatkowych związanych 

z kontraktami B2B
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Nathan V Clark
GigNow Global Growth Leader

Dla tych którzy jeszcze nie znają GigNow – wyjaśnisz czym jest ta 
platforma i jakie jest jej przeznaczenie?

 GigNow to platforma, która łączy technologię i społeczność rekruterską w rozwiązanie 
biznesowe pozwalające w sprawny i nowoczesny sposób angażować pracowników 
tymczasowych czy zleceniobiorców świadczących usługi na rzecz EY, alokując ich do 
konkretnego projektu. Dzięki wykorzystaniu GigNow bardzo szybko docieramy do 
osób z właściwymi umiejętnościami, co pozwala nam odpowiadać na krótkoterminowe 
potrzeby naszej organizacji, których nie można było zaplanować. Rekrutacja i alokowanie 
do konkretnego projektu za pośrednictwem GigNow to nie tylko ułatwienie, jeśli chodzi 
o kwestie administracyjne takie jak onboarding, włączenie do projektu czy zapłata 
wynagrodzenia za usługi. Przede wszystkim jest to dla nas narzędzie, które zapewnia 
wyjątkowy poziom doświadczeń naszym podwykonawcom, jeśli chodzi o współpracę z EY. 
GigNow daje pracownikom tymczasowym z całego świata zarówno dostęp do ofert pracy 
na rzecz czołowych firm, jak i możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami i zespołami 
EY. Taka współpraca pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na największe wyzwania 
naszych klientów.

Jak oceniasz rozwój gig economy? Czy nadal jest to trend wzrostowy, 
jaki wpływ na ten proces ma pandemia COVID‑19? 
 Pandemia Covid‑19 nie oszczędziła żadnego z aspektów globalnego społeczeństwa, 
a większość z nas osobiście doświadczyła jej wpływu w naszych miejscach pracy, wśród 
rodziny i społeczności. To pierwszy raz w moim życiu, kiedy widzę, że pojedyncze 
zdarzenie ma tak szeroki wpływ na wszystkie aspekty naszego życia osobistego 
i zawodowego, w skali globalnej. W przeszłości widzieliśmy, że okresy zmian niosą ze 
sobą nowe możliwości, teraz czuć, że to coś innego. Być może jest to ogromna skala 
i wielowątkowość wpływu Covid‑19, ale uważam, że z tymi zmianami wiążą się nowe 
możliwości. Potencjał na transformację. Tego jak pracujemy, jak żyjemy, a przede 
wszystkim kim jesteśmy, jako ludzie i jako organizacje.

Ta transformacja ściśle wiąże się z rozwojem gig economy, ponieważ GIGerzy nie tylko 
wniosą konkretne umiejętności potrzebne do przeprowadzenia zmian, ale także pomogą 
w wyzwoleniu wielu innych możliwości, które pojawią się w przyszłości. Typowy profil 
GIGera jest do tego wyjątkowo dobrze dopasowany ‑ zazwyczaj posiada on unikalny, 
poszukiwany zestaw umiejętności w połączeniu z GIG‑mentalnością, która pozwala na 
adaptację, podejmowanie inicjatywy i „dowożenie” wyników. W tym kontekście uważam, 
że gig economy będzie się nadal rozwijać i stanowić integralną część pracy niezbędnej do 
rozwiązania wielu aktualnych wyzwań.
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Dlaczego Twoim zdaniem rozwijają się takie platformy jak GigNow 
czy GIGLIKE?
Powodem, dla którego obserwujemy powstawanie nowych platform, takich jak 
GigNow i GIGLIKE, jest tak naprawdę krzyżowanie się podaży i popytu na rynku pracy 
tymczasowej. Liderzy biznesowi napędzają popyt na zdywersyfikowaną siłę roboczą 
składającą się z talentów zatrudnionych na pełnym i niepełnym etacie, a pracownicy 
tymczasowi szukają dostępu do projektów transformacyjnych w ramach pracy dla EY. Pula 
talentów GigNow pozwala naszej firmie na szybką identyfikację dostępnych umiejętności 
i efektywne kosztowo zaangażowanie odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie. Taki 
sposób działania generuje wartość dodaną naszym klientom , a także zapewnia naszym 
pracownikom tymczasowym – GIGerom ‑ doświadczenia zawodowe o wysokiej wartości, 
które pozostają z nimi na całe życie. 

 

Jakie są zalety zaangażowania GIGera do świadczenia usług na rzecz 
firmy?

GIGerzy stanowią ogromny potencjał, z którego obecnie korzysta wiele globalnych 
organizacji. Rynek pracy tymczasowej umożliwia organizacjom dostęp do najbardziej 
poszukiwanych na rynku umiejętności, które tradycyjnie są trudne do zdobycia 
w przypadku zatrudnienia na pełen etat. Dostęp do czasu i talentów tej rosnącej w siłę 
grupy zawodowej zapewnia lepszą sprawność biznesową, dzięki czemu właściwe 
umiejętności są dostarczane we właściwym czasie. Klienci ufają nam, że rozwiążemy 
niektóre z ich najbardziej złożonych problemów. Budowanie i wykorzystywanie puli 
talentów wysoko wykwalifikowanych wykonawców rozszerza możliwości rozwiązań i daje 
nam kreatywność i zwinność potrzebną do zaspokajania specyficznych potrzeb naszych 
klientów.
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Podsumowanie 

Żyjemy w świecie szybko rozwijającej się technologii, która sprawiła, że nasze życie 
jako konsumentów stało się łatwiejsze, a prowadzenie działalności biznesowej bardziej 
efektywne. Technologia zmienia także zasadniczo naturę pracy. Wzrost znaczenia 
GIGekonomii oraz ciągle wzrastająca liczba GIGerów daje nieograniczone możliwości 
wszystkim uczestnikom rynku pracy. Przedsiębiorstwa nieustannie starają się działać 
efektywniej, aby sprostać stale zmieniającym się wymaganiom konsumentów, a GIGerzy 
pragną elastyczności i balansu. Pracując razem i współpracując nad sposobami 
przezwyciężenia potencjalnych ryzyk, mogą wspólnie wykorzystać uwarunkowania 
biznesowe dla zapewnienia sobie dobrobytu finansowego oraz efektywności. 

GIGerów z pewnością będzie przybywać. Przewiduje się, że w 2025 r. będą stanowić 
15 proc. światowej siły roboczej. Nie oznacza to jednak, że elastyczne formy współpracy 
wyprą umowę o pracę. To jedynie dodatkowa forma współpracy, która daje nowe 
możliwości. Nie zaspokoi ona jednak wszystkich potrzeb firmy, jak chociażby utrzymanie 
ciągłości bieżącej działalności firmy. 

I w tym miejscu wracamy do pytania, jakie postawiliśmy na samym początku: czy 
GIGerzy są lekiem na całe zło? Nie, i mało prawdopodobne, że będą. GIGekonomia 
jest przyszłością rynku pracy, która tworzy się na naszych oczach. W obliczu rozwoju 
nowych technologii, poszukiwań specjalistów w swoich dziedzinach i wspomnianej coraz 
większej elastyczności zatrudnienia, GIGer okazuje się być po prostu atrakcyjną formą 
zatrudnienia. 

Warto więc bliżej przyjrzeć się zasadom, na jakich można rozpocząć współpracę w tej 
formie i korzyściom, które niesie, aby wszystkim lepiej się pracowało. Niemniej wdrożenie 
takiego rozwiązania w wielu firmach to tylko kwestia czasu. Dużo stracić mogą Ci, którzy 
biernie przyglądają się temu trendowi, zamiast go tworzyć i rozwijać.

Coraz więcej firm w USA czy w Unii Europejskiej decyduje 
się na kontraktową formę zatrudnienia, w której tworzone 
są tymczasowe stanowiska pracy. Motywacje firm 
są różne – od potrzeby znalezienia specjalisty 
do konkretnego zadania, przekraczającego 
kompetencje stałej kadry, po konieczność 
sezonowego zwiększania zatrudnienia. Wygląda na 
to, że freelancerzy to przyszłość rynku pracy.  
Już dzisiaj to najszybciej rosnący sektor rynku 
pracy w Unii Europejskiej, a za trzy do pięciu 
lat pracownicy czasowi będą stanowili  
20-30 proc. ogółu zatrudnienia.

Michael Bertolino 
szef usług doradztwa personalnego  

firmy konsultingowej EY

“
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O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo 
podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas 
najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach 
całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których 
celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy 
sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas 
samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny 
podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do 
wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. 

Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw 
przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na 
stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

EY, Rondo ONZ 1, 00‑124 Warszawa

© 2021 EYGM Limited. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

SCORE: 00487‑162

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane  
w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny 
zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie 
przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.

GIGLIKE

GIGLIKE to nowatorska platforma biznesowa wspierająca firmy w efektywnej współpracy 
z niezależnymi talentami (w modelu B2B) na zmieniającym się rynku pracy. 

Współpraca z GIGLIKE to: 

• bezpieczeństwo ‑ minimalizacja ryzyk prawno‑podatkowych związanych z kontraktami B2B

• oszczędność ‑ do 80% niższe koszty administracyjne

• konkurencyjność ‑ elastyczne subskrypcje benefitów, narzędzi i usług biznesowych

GIGLIKE oferuje w jednym miejscu w miesięcznych abonamentach elastyczne pakiety składające się z:

• narzędzi administracyjno ‑ księgowych, dzięki którym założenie i prowadzenie firmy jest 
maksymalnie uproszczone i bezpieczne, 

• elastyczne benefity porównywalne do pracowniczych (np. opieka medyczna, benefity sportowe, 
ubezpieczenia) 

• szeroką gamę usług i narzędzi biznesowych ułatwiających codzienną pracę (np. podpis 
elektroniczny, podróże biznesowe, mobilność, sprzętu IT, auto). Każde z oferowanych rozwiązań 
występuje w dostosowanym do potrzeb miesięcznym abonamencie i w elastycznym modelu 
współpracy w zależności od potrzeb organizacji.

GIGLIKE Sp. z o.o.
ul. Stanisława Kierbedzia 4
00‑728 Warszawa

www.giglike.com

Designed by EY Creative Services Warsaw


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	spis

	Button 1: 
	Button 4: 
	Button 28: 
	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 29: 
	Button 3: 
	Button 6: 
	Button 30: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 13: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 9: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 14: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 9: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 15: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 9: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 25: 

	Button 8: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 22: 

	Button 7: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 22: 

	Button 9: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 22: 

	Button 16: 
	Page 19: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	Button 17: 
	Page 19: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	Button 18: 
	Page 19: 
	Page 26: 
	Page 27: 



