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Saloniki, 29 lipiec 2020 r.

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Praca i nauka za pośrednictwem internetu w dobie 
pandemii COVID-19 

Dowody zgromadzone przez Cedefop wskazują na możliwości i zagrożenia 

dla zatrudnionych na zasadzie crowdworkingu w internetowej gospodarce 

fuch. 

Pandemia COVID-19 zwróciła naszą uwagę na ogromne możliwości pracy i nauki 

za pośrednictwem internetu. Konieczność pozostania w domu i ograniczenia 

kontaktów osobistych zmusiła znaczną część pracowników europejskich do pracy 

zdalnej, a coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z możliwości osób 

wykonujących pracę za pośrednictwem internetu. W miarę wychodzenia z 

kryzysu w kierunku nowej normalności zmiany te mogą skłaniać przedsiębiorstwa 

do przeprowadzenia ponownej oceny tradycyjnych metod pracy stacjonarnej. 

Zatrudnieni w gospodarce fuch lub na zasadzie crowdworkingu, którzy określani 

są mianem osób korzystających ze stron lub aplikacji internetowych w celu 

pozyskania zleceń lub projektów w celach zarobkowych, mają tzw. przewagę 

„własnego boiska”, ponieważ podstawą ich działalności zawsze była praca i 

kontakty z innymi osobami za pośrednictwem internetu. Pod wieloma względami 

gospodarka fuch stanowi najbardziej widoczny przykład transformacji 

wynikających z rozwoju technologii na europejskich rynkach pracy, w tym 

telepracy i wirtualnej pracy zespołowej. Te tendencje w internetowej gospodarce 

fuch pokazują, jak wielu obecnych pracowników może podjąć naukę i pracę 

w przyszłości. 

Cedefop przyglądał się warunkom pracy zatrudnionych na zasadzie 

crowdworkingu, ich motywacjom oraz sposobowi, w jaki zdobywają wiedzę i 

rozwijają swoje umiejętności. Więcej na ten temat znajduje się w naszej 

najnowszej notatce informacyjnej. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 

Kontakt 

Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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O Cedefop 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem 
referencyjnym Unii Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umiejętności i kwalifikacji. 

Dołącz do nas    


