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III.7041.6.2019.LN 

 Szanowny Panie Ministrze  

 

Po zapoznaniu się z reportażem Piotra Szostaka „Pracowałem na czarno w Uber Eats”, 

zamieszczonym w Gazecie Wyborczej z dnia 18 lutego br., Rzecznik Praw Obywatelskich 

podjął sprawę z urzędu. 

Opisane w reportażu okoliczności wykonywania pracy kuriera związanej z 

zapewnieniem dostaw jedzenia przez aplikację wymagają pogłębionej analizy,  

a także dokonania systemowych ocen wykraczających również poza problematykę szeroko 

pojętego zatrudnienia.  

Z powołanego na wstępie reportażu wynika, że część kurierów wykonuje opisane 

zajęcia na podstawie niestandardowych form współpracy z podmiotami gospodarczymi. 

Tylko niektórzy z nich wykonują pracę w formie samozatrudnienia. Natomiast znacznie 

większa grupa osób zajmuje się dostawą jedzenia na podstawie umów zlecenia, dodatkowo 

połączonych np. z umową najmu roweru i innymi umowami (np. serwisową). Praca kurierska 

wykonywana jest w trudnych warunkach, w szczególności w sezonie zimowym, za 

wynagrodzeniem ustalanym przez pośredników (partnerów flotowych), bez zachowania 

formy pisemnej. Kurierami Uber Eats w Polsce są głównie Hindusi o statusie studentów, 

którzy zachęceni obietnicami lepszych warunków życia płacą wysokie czesne i w celu 

zdobycia środków utrzymania podejmują pracę w charakterze kuriera. Dodatkową motywację 

stanowi to, że od osób świadczących tego typu usługi nie jest wymagana znajomość języka 
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polskiego. Status studenta umożliwia natomiast mniejsze obciążenia podatkowe oraz z tytułu 

ubezpieczeń społecznych. 

W załączeniu przekazuję uprzejmie do wiadomości tekst reportażu z uprzejmą prośbą 

o rozważenie możliwości przeprowadzenia przez inspekcję pracy kompleksowej kontroli 

warunków wykonywania pracy kurierskiej w systemie usług oferowanych przez Uber Eats.  

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 24 Konstytucji RP, według którego państwo 

sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy, zwracam się do Pana Ministra o 

przedstawienie ogólnych uwag i opinii dotyczących tej niestandardowej formy świadczenia 

pracy w rozumieniu konstytucyjnym. 

      Z poważaniem  

      (Stanisław Trociuk)  


