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2010-2019 Pracownik naukowo-dydaktyczny - adiunkt 

w Zakładzie Socjologii Gospodarki  

i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS 

  

2004-2010 Pracownik naukowo-dydaktyczny - asystent 

w Zakładzie Socjologii Gospodarki  

i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). 

Omówienie to winno dotyczyć merytorycznego ujęcia przedmiotowych osiągnieć, jak  

i w sposób precyzyjny określać indywidualny wkład w ich powstanie,  

w przypadku, gdy dane osiągnięcie jest dziełem współautorskim, z uwzględnieniem 

możliwości wskazywania dorobku z okresu całej kariery zawodowej. 

 

4.1. Cykl powiązanych tematycznie publikacji - prezentacja 

 

 Głównym osiągnięciem naukowym jest cykl powiązanych tematycznie publikacji 

dotyczących zmian zachodzących na polskim rynku pracy, zwłaszcza w kontekście 

prekaryzacji i platformizacji pracy, w realiach gospodarki półperyferyjnej. Tworzy je 10 

artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych w latach 2019-2021. Wszystkie 

czasopisma znajdują się w wykazie czasopism naukowych MEiN, gdzie mają od 40 do 140 

punków1. Trzy z nich indeksowane są w Journal Citation Report, Thomson Reuters i posiadają 

Impact Factor. Sześć artykułów jest w języku angielskim, a cztery w języku polskim.  

W przypadku publikacji współautorskich mój wkład do artykułów wynosi 50%. 

 

Cykl publikacji pt. Prekaryzacja i platformizacja - praca w czasach niepewności  

 

1. Polkowska, D. (2019). New Dimensions of Precarious Work among Migrants:  

A Qualitative Meta-analysis of Current Research, Asian and Pacific Migration Journal,  

28 (4): 440-456, https://doi.org/10.1177/0117196819890502 (punktacja MEiN 70 punktów, 

Impact Factor: (2020) = 1,333). 

                                                             
1 Punktacja MEiN według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych z 21 grudnia 2021 r. 

https://doi.org/10.1177/0117196819890502
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2. Polkowska, D., Filipek, K. (2020). Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in 

Poland, Review of Radical Political Economics, 52 (3), 564-581. DOI: 

10.1177/0486613419857295 (punktacja MEiN 70 punktów, Impact Factor: (2020) = 

0,976). 

3. Filipek, K., Polkowska, D. (2020). The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study 

of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and 

Integration, 21(1), 205-220, DOI: 10.1007/s12134-019-00708-6 (punktacja MEiN 70 

punktów). 

4. Polkowska, D. (2019). Prekariat w dobie nowych technologii: czy platform economy 

prowadzi do prekaryzacji? Próba charakterystyki, Miscellanea Anthropologica et 

Sociologica, 20(3): 80-95 (punktacja MEiN - 40 punktów). 

5. Polkowska, D. (2019). Does the App Contribute to the Precarization of Work? A Case of 

Uber Drivers in Poland, Partecipazione e Conflitto, 12(3), 717-741 (punktacja MEiN 40 

punktów). 

6. Polkowska, D. (2019). Między światem realnym a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. 

Prekarna praca kierowcy Ubera? Przegląd Socjologii Jakościowej, XV (4), 224-249 

(punktacja MEiN 70 punktów). 

7. Polkowska, D. (2019). Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do 

analizy pracy platformowej, Studia Socjologiczne, 4 (235), 245-272, DOI: 

10.24425/sts.2019.126162 (punktacja MEiN 70 punktów). 

8. Polkowska, D. (2021). Unionisation and mobilisation within platform work: towards 

precarization-a case of Uber drivers in Poland, Industrial Relations Journal, 52 (1), 25-39, 

doi.org/10.1111/irj.12315 (punktacja MEiN 100 punktów). 

9. Polkowska, D. (2021). Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of 

Glovo couriers in Poland, European Societies, 23(sup1): S321-S331, 

doi.org/10.1080/14616696.2020.1826554 (punktacja MEiN 140 punktów, Impact Factor: 

(2020) = 2,923). 

10. Polkowska, D. (2021). Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa dostawców 

jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2, Studia Socjologiczne, 4 (243): 109-133. (punktacja 

MEiN 70 punktów). 

 

4.2. Główne nurty badawcze - prekaryzacja i platformizacja pracy 
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 Cykl publikacji, będący osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę do ubiegania 

się o stopień doktora habilitowanego, jest osadzony w subdyscyplinie socjologii pracy. 

Oryginalny wkład mojego dorobku (osiągnięcia naukowego) może być traktowany jako krok 

w kierunku rozwoju tych badań, zarówno na gruncie polskim, jak i międzynarodowym,  

w ramach najnowszego nurtu tej subdyscypliny (od 2004 r.), który Mrozowicki (2019: 253) 

określił jako naznaczony internalizacją/globalizacją i który bardziej niż poprzednie 

skoncentrowany jest na praktyczności w duchu analiz krytycznych. 

Z jednej więc strony stosowane przeze mnie narzędzia teoretyczne i empiryczne 

uwypuklają specyfikę polskiej socjologii pracy w kontekście międzynarodowym, a z drugiej 

stosowana w prezentowanym cyklu perspektywa krytyczna pozwala lepiej zrozumieć szybko 

zmieniające się realia polskiego świata pracy, zwłaszcza w kontekście globalnym.  

Tematy poruszane przez współczesnych polskich socjologów pracy są bardzo 

zróżnicowane, ale w sposób konsekwentny wpisują się w to, co w ramach tej subdyscypliny 

dzieje się w socjologii światowej. Nie sposób wymienić wszystkich wątków, które 

współcześnie (po 2004 r.) realizowane są w ramach socjologii pracy, ale z punktu widzenia 

prezentowanego cyklu szczególnie ważne wydają się krytyczne studia nad pracą prekarną 

(Gorgoń i inni 2013; Mrozowicki, Trawińska 2013; Krasowska 2017; Mrozowicki  

i inni 2020; Karolak 2020), szczególnie wśród osób młodych (Andrejczuk 2017; Mrozowicki, 

Trappmann 2020) czy w zawodach artystycznych (Kowalczyk 2021), a także analizy dotyczące 

zatrudnienia migrantów (Górny i inni 2010; Grabowska-Lusińska 2012; Kindler 2011; 

Salamońska, Czeranowska 2021). Odrębne miejsce zajmują studia dotyczące pracy osób 

niepełnosprawnych (Gąciarz, Giermanowska 2014). Nie można nie wspomnieć o perspektywie 

symbolicznego interakcjonizmu (Konecki, Chomczyński 2007; Konecki, Kacperczyk 2010), 

obecnej np. w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej (Kubala 2019), badaniach 

mobbingu w pracy (Chomczyński 2008) oraz mobilności naukowców (Wagner 2011). Warto 

odwołać się również do prac poświęconych analizie struktury zawodowej (Domański, 

Sawiński, Słomczyński 2007) i prestiżowi zawodów (Domański 2012). 

Odrębny nurt analiz zajmują studia nad zbiorowymi stosunkami pracy (Czarzasty 2014; 

Adamczyk, Surdykowska 2018), czy szerzej stosunkami przemysłowymi w ogóle (Gardawski 

2009; Czarzasty, Mrozowicki 2018; Czarzasty, Mrozowicki 2021), a także współczesną rolą 

związków zawodowych (Ostrowski 2009; Kiersztyn 2017), zwłaszcza z uwzględnieniem 

kontekstu płci (Kubisa 2014). 

Ważnym polem analiz współczesnych polskich socjologów pracy staje się także 

elastyczność pracy i zatrudnienia (Rymsza 2005; Bednarski 2012; Bednarski, Frieske 2012; 
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Kiersztyn 2016, 2020; Giermanowska 2013; Kryńska 2009), co przekłada się na nowe formy 

pracy (Owczarek 2019). Z kolei po 2018 r. coraz częściej podejmowany jest temat wpływu 

przemian technologicznych na pracę (Śledziewska, Włoch 2020, 2021; Sztandar-Sztanderska, 

Kotnarowski, Zieleńska 2021), co stało się szczególnie widoczne w okresie pandemii COVID-

19 (Muszyński i inni 2021). Wszystkie wspomniane tematy, chociaż dość odległe od siebie, 

łączy bez wątpienia interdyscyplinarność oraz coraz częściej obecne podejście jakościowe. 

Mój cykl łączy się ze współczesną socjologią pracy co najmniej na dwóch poziomach. 

Po pierwsze, moje badania nad prekarnością zatrudnienia wpisują się w obecny od kilku lat 

nurt analiz, podobnie jak przyjęta od samego początku perspektywa krytyczna. Po drugie, 

zapoczątkowuję również odrębny nurt badań w ramach subdyscypliny, który do tej pory nie 

został jeszcze wystarczająco mocno eksplorowany - analizy dotyczące pracy platformowej i jej 

konsekwencji dla jednostki. 

Cykl publikacji powstał w latach 2019-2021, ale badania będące podstawą większości 

artykułów rozpoczęłam już w 2017 r. Punktem wyjścia moich rozważań były zmiany 

dokonujące się na współczesnym rynku pracy, a wspólnym mianownikiem tych zmian było -

coraz bardziej dominujące wśród pracowników - poczucie niepewności co do kształtu, zakresu 

i charakteru pracy w najbliższej przyszłości (Standing 2014, 2015; Kenner, Florczak, Otto 

2019; Kalleberg i Vallas 2017). Dlatego proponowany przeze mnie cykl porusza temat pracy 

w czasach niepewności, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań technologicznych i zmian jakie 

niosą one ze sobą, w realiach gospodarki półperyferyjnej (Zarycki 2009, 2016) i kapitalizmu 

patchworkowego (Rapacki 2019).  

Zastosowanie perspektywy centro-peryferyjnej (Wallerstein 1974; 1984) do polskiego 

rynku pracy pozwala określić miejsce Polski w systemie światowym. Badacze zajmujący się 

tym tematem zauważają, że półperyferyjność nie jest ani kategorią rezydualną, ani etapem 

przejściowym, ale raczej wyraźną i trwałą cechą strukturalną (Arrighi 1985: 245). Status 

półperyferyjny implikuje więc zarówno określoną pozycję strukturalną w ramach 

międzynarodowego podziału pracy (Peschard 2005), jak i rozwój zależny oznaczający, że kraje 

peryferyjne rozwijają się w sposób zależny od dominujących społeczeństw centralnych (Ghosh 

2001). Z kolei terminu kapitalizm patchworkowy używam w znaczeniu nadanym przez 

Gardawskiego i Rapackiego (2019: 346), którzy zdefiniowali go jako szczególny rodzaj układu 

instytucjonalnego danego państwa/danej grupy państw (oryginalnie użyli pojęcia architektura 

instytucjonalna), który składa się z elementów przeniesionych z różnych innych porządków 

instytucjonalnych, co sprawia, że układ ten jest niespójny i niejednoznaczny. W odniesieniu do 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) wyróżniają w tym układzie trzy warstwy 
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(dziedzictwo protokapitalistyczne, spuścizna po okresie realnego socjalizmu i elementy 

przeszczepione z rozmaitych modeli współczesnego kapitalizmu zachodnioeuropejskiego), z 

których ostatnia ma charakter dominujący. 

Biorąc pod uwagę opisany wyżej kontekst, szczególną uwagę w moich rozważaniach 

zwracam na prekaryzację i platformizację pracy, jako na przykłady zjawisk, które nabrały 

szczególnego znaczenia w XXI wieku, a które definiują współczesny polski rynek pracy. 

Analizuję poszczególne ich aspekty w kontekście doświadczeń różnych grup pracowników  

o słabszej pozycji np. migrantów. Interesuje mnie czy obecne w światowym dyskursie 

koncepcje pracy prekarnej mają swoje zastosowanie na gruncie polskim oraz w jaki sposób 

wyraża się lokalna odmienność takiej pracy. Istotna dla mnie jest także kwestia tego czy coraz 

bardziej obecna na rynku pracy praca platformowa (co stało się szczególnie widoczne w czasie 

pandemii SARS-CoV-2) jest nową odsłoną prekarności. 

 Moje zainteresowania badawcze koncentrują się więc wokół zjawisk obecnych na 

współczesnym polskim rynku pracy: prekaryzacji i platformizacji pracy. W wielu językach 

określenia prekarność czy prekarny były używane od wielu lat. Słowo précaire było używane 

we Francji już w XVIII wieku, a angielskie precarity możemy znaleźć nawet w wieku XVII. 

Ówczesne rozumienie odnosiło się jednak raczej do ludzkiej kondycji (Barbier, Brygoo, 

Viguier 2002: 7) niż do rynku pracy. Współcześnie przyjmuje się jednak najczęściej, że 

prekariat pochodzi od neologizmu precariat, będącego połączeniem słów precarious 

(précarité) i proletariat. W takim duchu pojęcie to wprowadził do szerokiego dyskursu Guy 

Standing (2014, 2015). Mówił on o prekariacie jako o klasie w procesie tworzenia (Standing 

2014: 43), usytuowanej między tradycyjną klasą robotniczą a bezrobotnymi. Charakteryzuje ją 

brak zabezpieczeń związanych z pracą (np. brak bezpieczeństwa zatrudnienia, dochodu czy 

reprezentacji) (Standing 2014: 49).  

 W Polsce prekariatem zajmował się m.in. Ryszard Szarfenberg, który odniósł je do 

„ludzi, którzy muszą się utrzymać z prac niskiej jakości, czyli niepewnych, tymczasowych, 

niskopłatnych, bez perspektyw awansu, bez zabezpieczeń, bez umowy itp.” (2016: 1).  

W literaturze światowej Campbell i Price (2016) wyodrębnili natomiast pięć poziomów 

analitycznych dotyczących prekaryzacji: prekarność w zatrudnieniu, prekarną pracę, 

prekarność indywidualną pracowników i prekarność jako cechę wyłaniającej się klasy oraz 

prekarność jako ogólny stan życia społecznego. W moich rozważaniach najczęściej odwołuję 

się do prekarnej pracy jako takiej (która ma określone cechy), a także do indywidualnej sytuacji 

pracowników, którą można określić mianem prekarnej. 
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Nie wykorzystuję standingowskiego rozumienia pojęcia prekariatu jako klasy w sobie, 

wokół którego narosło wiele kontrowersji (Wright 2016; Hardy 2015). Moje rozważania 

dotyczą więc zjawiska prekaryzacji (w szczególności pracy), a nie wyłaniającej się (lub nie) 

klasy społecznej. 

Jednocześnie warto zauważyć, że prekaryzacja jako taka, to również zjawisko 

wielowymiarowe i wieloaspektowe i dlatego doczekało się wielu - często bardzo różnych - 

definicji. Wszystkie te podejścia łączy niepewność i wynikająca z niej tymczasowość 

prekaryzacji, co jest szczególnie istotne w kontekście rynku pracy. Na podstawie dostępnych 

w literaturze przedmiotu definicji przyjmuję, że praca prekarna to praca, która cechuje się: 

subiektywnym poczuciem niepewności (definiowanym na podstawie znaczenia, jakie nadaje 

mu sam pracownik), brakiem bezpieczeństwa pracy, długim czasem pracy, odczuciem niskich 

dochodów i brakiem praw pracowniczych (opieki socjalnej i ochrony związków zawodowych) 

(Lorey 2015; Bosmans i inni 2016; Rodgers 1989; Kalleberg 2009, 2014; Vosko 2010). Taką 

definicję stosowałam w realizowanych przeze mnie badaniach. O sposobie dojścia do takiej 

wersji definicji piszę w kolejnej części. 

 To dominujące poczucie niepewności, będące główną cechą pracy prekarnej, jest 

również istotnym elementem pracy platformowej. Ten z kolei rodzaj pracy polega na 

wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (aplikacji na telefon lub stron 

internetowych) do jej wykonywania. W praktyce to algorytm decyduje o podziale zleceń 

pomiędzy pracowników, a oni sami nie mają możliwości wpływania na jego działanie. Badacze 

zajmujący się pracą platformową podkreślają jej elastyczny charakter, co w praktyce ma 

pozwalać pracownikowi dostosować pracę (czas, intensywność, itd.) do swoich potrzeb. Jednak 

zamiast autonomii pracy, coraz częściej mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami, 

niepewnością i nieograniczoną władzą algorytmów. 

 Mówiąc o pracy platformowej należy wyjść najpierw od koncepcji gospodarki 

współdzielenia (sharing economy). Gospodarka współdzielenia jest to model ekonomiczny, 

który polega na dzieleniu się niewykorzystywanymi zasobami (dotyczącymi przestrzeni, 

umiejętności, towarów, usług) (Botsman, Rogers 2010). Warto przy tym zauważyć, że pojęcie 

to jest bardzo niejednoznaczne i w literaturze występuje obok takich pojęć jak np. gospodarka 

dostępu (access economy), gospodarka cyklicznego wykorzystania dóbr (circular economy), 

gospodarka na żądanie (on-demand economy), gospodarka współpracy (collaborative 

economy), czy wreszcie gospodarka fuch (gig economy), gdzie można umieścić pracę 

platformową (Sobiecki 2016). Jak zauważa Grzegorze Sobiecki (2016: 30): w gospodarce 

współdzielenia kluczowy jest jeden z procesów: dzielenie się (współużytkowanie) określonym 
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zasobem, który posiadamy na własność. W praktyce nasz zasób nie jest w pełni 

wykorzystywany (w wymiarze czasowym czy w wymiarze mocy produkcyjnych) oraz mamy 

jednocześnie wolę udostępniania go innym (dzielenia się), a transakcje w ramach gospodarki 

współdzielenia nie niosą za sobą zmiany własności. Z gospodarką współdzielenia wiążą się 

więc dość szczytne idee, ponieważ chcemy lepiej wykorzystywać nieużywany zasób, a nie 

zarobić na jego współużytkowaniu. 

Wydaje się, że w momencie, kiedy na horyzoncie pojawia się zysk, z gospodarki 

współdzielenia płynnie przechodzimy do gospodarki fuch (gig economy), czasami nazywanej 

też gospodarką platformową (choć przejście od jednego terminu do drugiego jest wyłącznie 

intuicyjne i wielu autorów nie robi takiego rozróżnienia). W ten właśnie nurt dotyczący 

gospodarki platformowej wpisuje się praca platformowa. 

 Sama gig economy jest także różnie definiowana. Jedną z propozycji przedstawiają 

MacDonald i Giazitzoglu (2019: 2), którzy twierdzą, że „dotyczy ona procesu, w którym 

krótkoterminowe zadania są niejako reklamowane przez firmy za pośrednictwem platform 

internetowych, a pracownicy licytują swoje wynagrodzenie, czyli cenę za podjęcie pracy jako 

niezależny wykonawca, pracując poprzez serię tzw. fuch (Kessler 2020). Kluczową cechą jest 

to, że w praktyce „ludzie nie pójdą do pracy i nie będą mieli pracodawcy. Zamiast tego będą 

wykonywać zadania, koordynowane przez anonimowe platformy internetowe i wynagradzane 

przez cyfrowe transfery pieniędzy” (Stewart, Stanford 2017: 421). Piasna i Drahokoupil (2019) 

definiują natomiast pracę platformową jako pracę, którą wykonuje się „w ramach 

internetowych platform pracy. Obejmuje ona różnorodne zadania oraz obejmuje świadczenie 

usług za pośrednictwem platformy. Platformy pracy dopasowują podaż i popyt, dostarczają 

zestawu narzędzi i usług umożliwiających świadczenie pracy w zamian za wynagrodzenie oraz 

ustalają zasady rządzenia” (Piasna, Drahokoupil 2019: 14). 

 Związki między prekarnością i pracą platformową można odnaleźć w klasyfikacji Juliet 

Schor i inni (2020). Autorzy zauważają, że istnieją trzy główne podejścia stosowane do analizy 

pracy za pośrednictwem platform: prekaryjne, efektywnościowe i opierające się na kontroli 

algorytmicznej. Pierwsze podejście przyjmują badacze (najczęściej socjologowie), którzy 

skupiają się na niepewności i niestabilności zatrudnienia pracowników platform, które wiążą 

się z długimi godzinami pracy, niskimi zarobkami, brakiem bezpieczeństwa oraz unikaniem 

umów o pracę (Malin, Chandler, 2016; Peticca-Harris i inni 2020; Adriaanse, 2016),  

a innowacyjność platform opiera się przede wszystkim na uelastycznieniu procesu pracy (Smith 

2020; Konopczyński 2019). Podejście to podkreśla więc w jaki sposób praca platformowa 
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prowadzi do prekarności. Jest to podejście, które jest mi najbliższe i które rozwijam  

w prezentowanym cyklu. 

 Drugie podejście zidentyfikowane przez Schor i inni (2020) to ujęcie efektywnościowe, 

które zakłada, że pracownicy platform są niezależni w swoich wyborach w pracy i dzięki 

technologii zyskują wolność i autonomię. Elastyczność oferowana przez platformy ma 

kluczowe znaczenie dla uzyskania opłacalności samozatrudnienia (Sundararajan 2016), a Hall 

i Krueger (2018: 25-26) zauważają, że np. Uber przyciągnął kierowców z różnych środowisk 

(co nie udało się innym korporacjom), ponieważ cenią oni sobie możliwość elastycznej pracy. 

Podejście efektywnościowe jest jednak również najbardziej krytykowane (Berg i Johnson 

2019). 

 Trzecie ujęcie analityczne dotyczące platform, zdaniem Schor i inni (2020), zwraca 

uwagę na fakt, że platformy opierają się na rozbudowanych algorytmach dotyczących 

zarządzania, kontrolowania i manipulowania pracownikami (Rosenblat 2018; Rosenblat, Stark 

2016; Ravenelle 2019). Możemy tu znaleźć prace diagnozujące opresyjność algorytmów 

(Cheney-Lippold 2011), czy też wskazujące na ich ograniczoną lub niepełną kontrolę (Shapiro 

2018; Wood i inni 2019). 

 Podsumowując różnorodność tych podejść Schor i inni (2020) stwierdzają, że praca 

platformowa jest słabo zinstytucjonalizowana, a zatem satysfakcja pracowników, w tym 

autonomia i zarobki, różnią się znacznie między platformami, a nawet wewnątrz nich. Postulują 

potrzebę nowego podejścia analitycznego do platform, które kładłoby nacisk na różnorodność 

siły roboczej, powiązania z konwencjonalnymi rynkami pracy i większy wpływ pracowników 

na pracę. 

 Widać więc, że w toczącej się debacie na temat niepewności na współczesnym rynku 

pracy te dwa zjawiska - prekaryzacji i platformizacji pracy - zajmują ważne miejsce. 

Prowadzone przeze mnie badania i idące za tym publikacje, znacząco uzupełniają rozważania 

prowadzone zarówno na gruncie polskim, jak i międzynarodowym. Mój sposób uprawiania 

socjologii pracy skupia się bowiem na spojrzeniu na pracę oczami osób ją wykonujących, 

zwłaszcza tych, którzy należą do tzw. grup defaworyzowanych (np. migrantów). Z drugiej 

strony wzbogacam tę perspektywę również o spojrzenie ze strony interesariuszy zewnętrznych 

(zwłaszcza w przypadku pracy platformowej). Przedmiotem moich badań jest więc życie 

zawodowe pracowników, które jest niepewne, ryzykowne i najczęściej tymczasowe, a sami 

pracownicy nie mają wpływu na kształt wykonywanej pracy. Zwracam szczególną uwagę, jaki 

charakter ma wykonywana przez nich praca i jakie jest jej miejsce w całym życiu jednostki,  
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a także co sprawia, że ludzie podejmują pracę (np. platformową, ale też inne), która nosi 

znamiona pracy prekarnej. 

 

4.3 Charakterystyka poszczególnych publikacji w cyklu 

 Cykl powiązanych publikacji składa się z dziesięciu artykułów. Motywem łączącym 

wszystkie artykuły jest niepewność pracy i jej konsekwencje dla jednostki. Biorąc to pod 

uwagę, prezentowany cykl dzieli się na cztery moduły problemowe: 

I) Prekarna praca migrantów i jej charakterystyka (artykuły 1, 2, 3); 

II) Praca platformowa jako jeden z rodzajów pracy prekarnej (artykuły 4, 5, 6); 

III) Opis i charakterystyka pracy platformowej realizowanej przez kierowców Ubera (artykuł 

7), z uwzględnieniem głosu interesariuszy zewnętrznych (artykuł 8); 

IV) Wpływ pandemii na pracowników platformowych (kurierów) (artykuły 9 i 10). 

  

Prekarna praca migrantów i jej charakterystyka 

 Cykl otwiera artykuł wykorzystujący podejście meta-analizy (Polkowska, D. (2019). 

New Dimensions of Precarious Work among Migrants: A Qualitative Meta-analysis of Current 

Research, Asian and Pacific Migration Journal, 28 (4), 440-456). Inspiracją do napisania tego 

artykułu była chęć uporządkowania dotychczasowych sposobów analizy pracy prekarnej wśród 

migrantów. W szczególności, interesowało mnie które z wymiarów pracy prekarnej uznają za 

wystarczająco istotne, by poddać je analizie (zgodnie z Bosmans 2016; Rodgers 1989; Duell 

2004). Moim celem było ustalenie jakie można - na podstawie analizy istniejących badań - 

wskazać nowe wymiary pracy prekarnej. Chodziło więc o zapewnienie obszerniejszego, 

bardziej pogłębionego opisu zjawiska prekarnej pracy migrantów, a także znalezienie nowych 

obszarów analizy, które wymykały się uwadze badaczy w pojedynczych studiach. 

Wykorzystałam do tego rzadko używaną w badaniach socjologicznych meta-analizę - 

metodologię, najczęściej używaną w psychologii czy w medycynie (Timulak 2007, 2009).  

W przeprowadzonej jakościowej meta-analizie zidentyfikowałam pięć nowych wymiarów, 

które nie pojawiały się we wcześniej proponowanych ujęciach pracy prekarnej, mianowicie: 

(1) kategoria prekarności używana do analizy innych zagadnień (np. aktywności związków 

zawodowych czy zdrowia migrantów), (2) strategie radzenia sobie z prekarnym charakterem 

pracy podejmowane przez migrantów (np. częste zmiany pracy, które mają poprawiać prekarne 

życie migrantów), (3) indywidualne doświadczanie prekarnych warunków pracy (np. jak czas 

pracy wpływa na doświadczanie prekarności przez migrantów), (4) przyczyny występowania 

prekariatu oraz (5) wymiar polityczny, związany z zaangażowaniem politycznym migrantów 
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doświadczających prekarności. Spośród zidentyfikowanych nowych wymiarów prekariatu dwa 

z nich (strategie radzenia sobie z prekarnym charakterem pracy, indywidualne doświadczanie 

prekarnych warunków pracy) z powodzeniem wykorzystywałam w późniejszych badaniach 

własnych. Można więc powiedzieć, że dzięki zastosowaniu jakościowej meta-analizy  

w odniesieniu do prekarnej pracy migrantów - pokazałam, że bardzo użyteczne może być 

wtórne wykorzystanie istniejących już danych pochodzących z badań jakościowych 

zrealizowanych przez innych badaczy. 

 Okazję do wykorzystania wspomnianych wyżej dwóch nowych wymiarów miałam  

w trakcie realizacji własnych badań dotyczących prekarnej pracy migrantów w Polsce. Efektem 

tego są dwa artykuły napisane wspólnie z Kamilem Filipkiem (wkład w przygotowanie obydwu 

artykułów szacujemy po równo - na 50%) - stanowiące dwa pogłębione studia przypadków 

ukraińskich pracowników w Polsce. 

 Główną osią pierwszego ze wspomnianych artykułów (Polkowska, D., Filipek K. 

(2020). Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical 

Political Economics, 52 (3), 564-581)2 jest analiza związków między migracją a prekarnością 

z wykorzystaniem polskiego kontekstu jako ramy empirycznej. Na podstawie pogłębionych 

wywiadów indywidualnych z 18 obywatelami Ukrainy pracującymi w centralnej i wschodniej 

Polsce w dwóch różnych branżach (sortownia poczty/przesyłek oraz branża magazynowa - 

odzieżowa i spożywcza) pokazujemy dynamiczne interakcje, jakie zachodzą między polskim 

rynkiem pracy a migrantami zarobkowymi z Ukrainy, poprzez identyfikację i opis cech ich 

pracy w kontekście zjawiska prekariatu. 

 Wykorzystując istniejące definicje pracy prekarnej zauważamy, że praca wykonywana 

przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce z jednej strony spełnia większość cech tego typu 

pracy (co potwierdza ogólne założenie [Jørgensen 2016], że migrant należy do grona 

prekariuszy per se), ale z drugiej strony wszyscy badani pozytywnie oceniają taką pracę, co  

z kolei stoi w sprzeczności z klasycznie negatywnymi ocenami, jakie niesie ze sobą praca 

prekarna (z założenia nieatrakcyjna dla pracownika). Uważamy jednak, że kluczowy jest w tym 

przypadku lokalny kontekst społeczno-ekonomiczno-polityczny, w jakim znajdują się migranci 

zarobkowi. Wszyscy badani mieli tylko jeden punkt odniesienia - Ukrainę i własną sytuację 

przed wyjazdem. Okoliczność ta przypomina sytuację zadowolonego niewolnika i self-made 

mana (w wersji Hakim jest to self-made woman; Hakim 1991). Podobnie jak w badaniu Hakim 

                                                             
2 W przypadku tego artykułu mój udział w przygotowaniu tej publikacji polegał na przygotowaniu części 
teoretycznej oraz wspólnie z dr Filipkiem części empirycznej oraz wniosków. Byłam również autorem wstępu. 
Swój udział szacuję na 50%. 
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(1991), gdzie kobiety były zadowolone ze swojej obiektywnie nieatrakcyjnej pracy, ukraińscy 

robotnicy są zadowoleni ze swojego zatrudnienia, choć jest ono niepewne. Ani pierwsza, ani 

druga grupa nie postrzega swojej sytuacji jako gorszej (choć obiektywnie może to tak 

wyglądać), ponieważ mają inne priorytety niż odpowiednie grupy odniesienia (mężczyźni  

z klasy robotniczej w przypadku pierwszej grupy i polscy robotnicy [Poławski 2012] pracujący 

na tych samych warunkach dla drugiej grupy). Zatem zarówno płeć, jak i bycie obcokrajowcem 

pochodzącym z kraju peryferyjnego o niskich wskaźnikach rozwoju gospodarczego są 

czynnikami, które w istotny sposób wpływają na ocenę własnej sytuacji na rynku pracy. 

Migranci zarobkowi są przyzwyczajeni do podejmowania pracy na poziomie płac i warunków 

pracy niższych niż te powszechnie stosowane w krajach przyjmujących, ponieważ nawet 

standardy poniżej średniej są lepsze niż warunki w krajach pochodzenia (Waldinger, Lichter 

2003), a dla respondentów z Ukrainy grupą odniesienia (Merton 1968) pozostają inni 

pracownicy na Ukrainie, a nie pracownicy polscy. Stąd wykorzystanie określenia 

analogicznego do zadowolonego niewolnika (Domański 1992, 1999) - zadowolonego 

prekaryjnego pracownika. Przeprowadzone badania pokazały, że definicje pracy prekarnej, 

które powstały na Zachodzie i opisują sytuacje w wysoko rozwiniętych gospodarkach krajów 

centrum nie do końca dają się zastosować wobec pracowników funkcjonujących na polskim 

rynku pracy. Dlatego koncepcja prekarności wymaga odpowiednich modyfikacji, 

uwzględniających regionalną specyfikę obszaru kraju półperyferyjnego, w którym inaczej 

kształtują się stosunki pracy m.in. ze względu na patchworkowy charakter kapitalizmu,  

z którym mamy tutaj do czynienia (Rapacki 2019). 

 W kolejnym artykule (Filipek, K., Polkowska, D. (2020). The Latent Precariousness of 

Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International 

Migration and Integration, 21(1), 205-220)3 napisanym na podstawie wspomnianych wyżej 

badań wśród migrantów zarobkowych z Ukrainy zwracamy z kolei uwagę na kwestię 

nieuświadamianej prekarności. Wszyscy badani, mimo obiektywnie prekarnych warunków 

pracy, nie uświadamiali sobie, że ich doświadczenia zawodowe mają charakter negatywny,  

a jednoznacznie krzywdzące zjawiska o cechach wyzysku, które ich spotkały na polskim rynku 

pracy, nie były przez nich uważane za naganne. Korzystając z teorii porównań społecznych 

Festingera (1954) zauważamy, że może to wynikać z tego, że w ocenie swojej pracy Ukraińcy 

przyjmują strategię porównywania się z innymi, mniej szczęśliwymi pracownikami, w tym 

wypadku rodakami w ojczyźnie. To dość popularny mechanizm redukujący frustrację i/lub inne 

                                                             
3 W przypadku tego artykułu mój udział w przygotowaniu tej publikacji polegał na przygotowaniu części 
teoretycznej oraz wspólnie z dr Filipkiem części empirycznej oraz wniosków. Swój udział szacuję na 50%. 
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negatywne emocje. Porównanie w dół zmniejsza dysonans poznawczy (Festinger 1964)  

i pomaga wzmocnić osoby zmagające się np. z trudnymi warunkami pracy. Mamy tutaj do 

czynienia z odwrotnością deprywacji względnej. Porównywanie z istotnymi z punktu widzenia 

migrantów grupami odniesienia (rodakami w ojczyźnie) zmienia kalkulacje. Przyjęcie takiej 

strategii sprawia, że bilans zysków i kosztów migrantów osadzonych w obiektywnie trudnej 

sytuacji wychodzi dodatni. Mechanizm porównywania się z osobami w jeszcze gorszej sytuacji 

wydaje się kluczowy dla zrozumienia nieuświadomionej prekarności tych pracowników, co jest 

szczególnie widoczne we wczesnej fazie migracji, bo wtedy więzy z ojczyzną są jeszcze silne, 

a proces zakorzenienia w nowym środowisku dopiero się rozpoczyna. Wywiady pokazały, że 

lokalne ramy prawne i regulacyjne bywają ignorowane przez Ukraińców pracujących w Polsce. 

Większość naszych rozmówców miała poważne braki w wiedzy na temat regulacji 

obowiązujących na polskim rynku pracy (np. ubezpieczenia społeczne, obowiązki 

pracodawcy), co również sprzyjało akceptacji prekarnego środowiska pracy. 

 Z przeprowadzonych analiz nad pracą prekarną migrantów wynika, że prekarność jest 

pojęciem lepiej dostosowanym do realiów rynków pracy krajów Europy Zachodniej i Stanów 

Zjednoczonych, a trudnym do zastosowania w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Po 

upadku komunizmu kraje EŚW ucierpiały z powodu długotrwałej niestabilności na rynku 

pracy, co przyniosło specyficzne doświadczenia zawodowe, trudne do opisania przy 

wykorzystaniu ram teoretycznych stworzonych w krajach zachodnich. Poza tym rynki pracy 

regionu mają charakter peryferyjny (Ukraina) lub półperyferyjny (Polska), co tłumaczy ich 

specyficzne cechy, mogące prowadzić do prekarności zatrudnienia. 

 Stąd niezwykle istotne jest dopasowanie, obecnych już w badaniach zachodnich, 

koncepcji prekariatu do realiów krajów EŚW. Niezbędne wydaje się w tym kontekście 

zbudowanie i następnie zweryfikowanie empirycznie takiej definicji prekarności, zwłaszcza  

w kontekście pracy, która uwzględniałaby realia rynku pracy w krajach półperyferyjnych  

i peryferyjnych. 

Przeprowadzone badania pokazują, że prekarność na polskim rynku pracy to stała 

strukturalna cecha tego rynku a rynki pracy są geograficznie zróżnicowane na obszary 

rdzeniowe, półperyferyjne i peryferyjne (Wallerstein 1974; 1984). Tym można tłumaczyć fakt 

„zasysania” migrantów z krajów peryferyjnych (Ukraina) przez rynki pracy krajów 

półperyferyjnych (Polska), bo zawsze te drugie oferują lepsze warunki pracy niż rodzime rynki 

krajów peryferyjnych (Zarycki 2009, 2016). Podobna zależność od lat ma miejsce między 

krajami rdzenia i półperyferii, co jest szczególnie dobrze widoczne w przypadku migracji  

z Polski do krajów Europy Zachodniej. Warto zauważyć, że do takich samych wniosków 
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(biorąc pod uwagę miejsce Polski i Portugali w światowym systemie migracji) doszli Gois  

i Marques (2009), którzy rozpatrywali półperyferyjną rolę Portugalii. 

 

Praca platformowa jako praca prekarna 

 Zanim zdecydowałam się na zaproponowanie własnej definicji pracy prekarnej  

w odniesieniu do sytuacji w Polsce oraz analizę tego, na ile praca platformowa spełnia 

zmodyfikowaną przeze mnie definicję, chciałam upewnić się, że kierunek badań, który obrałam 

jest prawidłowy. W tym celu wykorzystując perspektywę pracy prekarnej Gerrego Rodgersa 

(1989) (zmodyfikowaną przez Nicole Duell (2004) starałam się dopasować cechy pracy 

platformowej do poszczególnych wymiarów prekariatu (Polkowska, D. (2019). Prekariat  

w dobie nowych technologii: czy platform economy prowadzi do prekaryzacji? Próba 

charakterystyki, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3), 80-95). Okazało się, że 

użytkownicy platform, dla których głównym (a często jedynym) źródłem dochodu jest właśnie 

praca w ramach platform internetowych, są obok m.in. migrantów i młodzieży w dużym stopniu 

narażeni na prekaryzację. Wykonywana przez nich praca spełnia większość cech pracy 

prekarnej zgodnie z przyjętymi definicjami, ponieważ charakteryzuje ją brak bezpieczeństwa 

pracy (gwarantowanego umową o pracę) i brak pewności, że zatrudnienie będzie kontynuowane 

w dłuższym okresie czasu (niepewność zatrudnienia), długie i niestandardowe godziny pracy 

(często niepłatne - unpaid labour), niskie dochody, brak ochrony socjalnej (w tym np. praw 

pracowniczych) i ochrony ze strony związków zawodowych, a przede wszystkim 

nieuregulowany status pracownika. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski niezbędne stało się 

sprawdzenie, na ile taka sytuacja potwierdzi się również w badaniach empirycznych w Polsce. 

 Brak adekwatnej definicji pracy prekarnej w warunkach polskich był więc punktem 

wyjścia do kolejnej fazy badań. Posiłkując się poprzednimi analizami stworzyłam własną 

definicję pracy prekarnej. Uwzględniając koncepcje Bosmans i inni (2016) oraz Lorey (2015) 

przyjęłam, że w warunkach polskich praca prekarna musi mieć dodatkowe cechy 

uwzględniające lokalny kontekst społeczno-gospodarczo-polityczny. Obok standardowych 

cech takich jak: brak bezpieczeństwa pracy, długi wymiar czasu pracy, odczucie niskich 

dochodów i braki praw pracowniczych (opieki socjalnej i ochrony związków zawodowych) 

niezwykle ważne, w moim przekonaniu, stało się uwzględnienie własnej oceny sytuacji,  

w jakiej znalazł się pracownik, co określiłam jako subiektywne poczucie niepewności. Dzięki 

uzyskanemu granowi (NCN 2018/02/X/HS6/00957) udało mi się poddać tę definicję 

weryfikacji empirycznej w odniesieniu do pracowników platformowych.  
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 Weryfikacja i ocena, czy i w jakim stopniu praca platformowa nosi cechy pracy 

prekarnej było głównym celem przeprowadzonych badań, a problem badawczy dotyczył tego 

czy sposób organizacji pracy wyznaczany przez platformę internetową ma związek  

z subiektywnym odczuwaniem prekarności pracy przez kierowców. 

 Analizy pokazały, że praca kierowców Ubera przejawia cechy pracy prekarnej w niemal 

wszystkich analizowanych wymiarach: jest niepewna (brak umów o pracę), niestabilna 

(sytuacja formalna Ubera i jego kierowców nie była uregulowana w momencie realizacji 

badania), niskopłatna, wiąże się z długimi godzinami pracy i nie zapewnia ochrony socjalnej. 

Tylko jeden element przyjętej w tym opracowaniu definicji pracy o niepewnym charakterze był 

trudny do jednoznacznej oceny - subiektywne poczucie niepewności (definiowane przez 

samych pracowników). Żaden z kierowców nie narzekał bowiem na niepewność. Natomiast 

wszyscy badani podkreślali, że stabilność (pracy i płacy) są w stanie osiągnąć wydłużając czas 

pracy. Z ich punktu widzenia praca dla Ubera w oparciu o aplikacje nie wiązała się  

z niepewnością ani z ryzykiem (Polkowska, D. (2019). Does the App Contribute to the 

Precarization of Work? A Case of Uber Drivers in Poland, Partecipazione e Conflitto, 12(3), 

717-741). Skoro jednak praca kierowców Ubera spełnia wszystkie ogólnie przyjęte obiektywne 

kryteria pracy prekarnej, to dlaczego sami kierowcy myślą inaczej? Jedną z możliwych 

odpowiedzi jest tymczasowość sytuacji, w której się znaleźli. Żaden z nich nie widzi się w tej 

samej pracy za pięć lat. Wręcz przeciwnie, większość podkreśla, że są na dobrej drodze do 

zmiany pracy (uczęszczają na wymagane kursy, doszkalają się), albo zamierzają to zrobić w 

najbliższej przyszłości. Przyjmując perspektywę krótkoterminową są stosunkowo zadowoleni 

ze swojego zajęcia i nie mają powodu do narzekania. W ich odczuciu brak stabilności nie jest 

problemem. Zarabiają wystarczająco dużo i zawsze mogą dłużej pracować, żeby zarabiać 

więcej. Najwyraźniej nie przeszkadzają im pozostałe warunki pracy, które jednoznacznie 

wskazują na prekarność ich sytuacji.  

 Można to tłumaczyć przyjmowanym przez nich punktem odniesienia. Nie jest nim Uber, 

ale praca po Uberze, którą zwykle idealizują. Koncepcję tymczasowości można więc 

wykorzystać do wypełnienia luki między obiektywną a subiektywną perspektywą prekarności. 

Fakt, że kierowcy Ubera nie postrzegają siebie jako osób wykonujących pracę o niepewnym 

charakterze, a jednocześnie akceptują jej obiektywnie prekarne warunki (brak umów, 

wydłużone godziny pracy, brak zabezpieczenia społecznego czy reprezentacji interesów), może 

również być zinterpretowany przez pryzmat Foucaultowskiej perspektywy bycia 

„przedsiębiorcą samego siebie” (Foucault 2008). Bycie „przedsiębiorczym ja” oznacza ciągłe 

monitorowanie i kontrolowanie własnych inwestycji i - jeśli to konieczne - ich korygowanie. 
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Kierowcy Ubera codziennie dokonują kalkulacji opłacalności wykonywanej pracy  

w porównaniu do nakładu sił. Dlatego ta krótkoterminowa perspektywa pozwala im 

pozytywnie oceniać swoją pracę. Gdyby ta ocena była negatywna, to zgodnie ze wspomnianą 

koncepcją Foucaulta, prawdopodobnie zrezygnowaliby z tego zajęcia. Przy tych codziennych 

kalkulacjach, kiedy wydaje im się, że to oni decydują o swojej pracy, nawet nie zauważają, że 

tak naprawdę wszystko zależy od niezidentyfikowanego algorytmu, na który nie mają wpływu. 

 Wykorzystywana przeze mnie w badaniach perspektywa oddolna, oznacza analizę 

zjawiska pracy platformowej nie tylko przez pryzmat samych uczestników, ale oddolne są 

również przyjęte przeze mnie założenia krytyczne. Daję możliwość wypowiedzenia się 

pracownikom, którzy są na końcu łańcucha tworzącego system i którzy funkcjonują w świecie 

wytworzonym przez ideologię pracy platformowej. 

 Uber i inne platformy bardzo dużo obiecują kierowcom. Czy jednak te obietnice mają 

pokrycie w rzeczywistości? Czy kierowcy wierzą w wizję pracy idealnej, którą roztacza 

korporacja? Na ile elastyczność i pozorna autonomia obiecywane kierowcom prowadzą do 

wzrostu niepewności pracy w kontekście pracy prekarnej? Te pytania były podstawą analiz 

treści postów zamieszczanych przez kierowców Ubera w zamkniętych grupach dyskusyjnych 

na jednym z portali społecznościowych (Polkowska, D. (2019). Między światem realnym  

a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. Prekarna praca kierowcy Ubera? Przegląd 

Socjologii Jakościowej, XV (4), 224-249). Analizy potwierdziły wcześniejsze ustalenia 

dotyczące prekaryzacji pracy kierowców (brak bezpieczeństwa zatrudnienia i pracy, 

elastyczność pracy w praktyce oznacza bardzo długie, niesocjalne godziny pracy, a jakakolwiek 

ochrona socjalna pracy nie istnieje). Okazało się ponadto, że w wielu miejscach obietnice Ubera 

są całkowicie niezgodne z rzeczywistością. Roztaczana przez Ubera wizja raju dla kierowców 

nie ma potwierdzenia w faktach. Można powiedzieć, że im większa pozorna autonomia  

i elastyczność (którymi szczyci się Uber) (Rosenblat, Stark 2016), tym większe jest narażenie 

na prekarne warunki pracy. Mimo faktycznego braku wpływu na wykonywaną pracę, którą 

rządzi algorytm, kierowcy dalej kontynuują taki rodzaj zarobkowania. 

 Praca platformowa spełnia większość cech pracy prekarnej zgodnie z istniejącymi 

koncepcjami tego zjawiska. Jednak, co pokazały moje badania, w Polsce dużo ważniejsza jest 

subiektywna ocena własnej sytuacji zawodowej (która wypada pozytywnie mimo obiektywnie 

niekorzystnych warunków pracy) i obecne u wszystkich badanych poczucie tymczasowości. 

Oznacza to, że prekarny charakter pracy platformowej wpisuje się w szerszy obraz 

półperyferyjnego rynku pracy, w którym nieatrakcyjne warunki pracy przyjmowane są przez 

jej uczestników jako norma, a nawet immanentna cecha takiego rynku pracy, a pracownicy 
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godzą się na takie warunki, bo nie mają świadomości, że przejście do lepszej pracy 

(idealizowana praca po Uberze) jest niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. Zgodnie z teorią 

dualnego rynku pracy (Doerringer, Piorre 1971) osoby pracujące w ramach wtórnego rynku 

pracy (a takim jest rynek pracy platformowej) mają małe szanse na przejście do pierwotnego 

rynku pracy, gdzie występują atrakcyjne miejsca pracy. Usprawiedliwiają swoje trwanie w tej 

niekorzystnej zawodowo sytuacji tymczasowością takiej pracy, choć - co pokazały badania - 

tymczasowość nabiera cech trwałości i zmiana tego stanu rzeczy staje się praktycznie 

niemożliwa. 

  

Opis i charakterystyka pracy platformowej realizowanej przez kierowców Ubera  

z uwzględnieniem głosu interesariuszy zewnętrznych 

 Jak w takim razie faktycznie wygląda praca platformowa w Polsce, czym się 

charakteryzuje, czym różni się od pracy wykonywanej w krajach zachodnich? Te pytania 

stanowią główną oś analiz trzeciego modułu problemowego. 

 Korzystając z teorii aktora-sieci analizuję Ubera jako socjo-techniczną sieć  

i rekonstruuję rolę poszczególnych aktorów (ludzkich i pozaludzkich) oraz zachodzące między 

nimi translacje (Polkowska, D. (2019). Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii 

aktora-sieci do analizy pracy platformowej, Studia Socjologiczne, 4 (235), 245-272). Aktorzy 

pozaludzcy (głównie aplikacja) stwarzają aktorom ludzkim możliwości działania w taki sposób, 

by zachęcić do siebie zarówno klientów, jak i kierowców (atrakcyjność oferty Ubera),  

a jednocześnie poprzez ukryte cele działają tak, by wykorzystywać pracę kierowców w stopniu 

trudnym do uzyskania w tradycyjnych korporacjach taksówkowych. Aplikacja występuje w tej 

sieci wyłącznie w roli zapośredniczenia. Czynniki pozaludzkie spełniają tutaj rolę społecznego 

kleju w procesie tworzenia odpowiednich sieci translacji związanych z pracą kierowców 

Ubera. Analizy pokazują, że aplikacja nie tylko łączy ludzi, ale przede wszystkim jest 

produktem rynkowym, postępującym według ukrytych reguł, które narzuca pozostałym 

aktorom w sieci. Kierowcy i pasażerowie często nieświadomie zgadzają się na te reguły, bo 

pozornie (niejako na zewnątrz) darmowa aplikacja ma przynosić im korzyści, a w 

rzeczywistości jednak te korzyści spływają głównie do aplikacji. To aplikacja narzuca 

kierowcom styl pracy, zasady, standardy i normy, a w zamian oferuje pozorną swobodę pracy, 

kiedy im się podoba i jak długo chcą. Można to określić jako iluzoryczny autorytet kierowcy: 

choć aplikacja pozornie upraszcza pracę kierowców pod każdym względem, to przy bliższym 

przyjrzeniu się zmienia zasady tak, aby większość korzyści leżało po stronie Ubera. 
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Iluzoryczne, nieprawdziwe upodmiotowienie kierowcy i jego faktyczne 

zinstrumentalizowanie ujawniają prawdziwy charakter relacji między kierowcą a platformą. 

 Ostatecznie dochodzi więc do zjawiska normalizacji prekarności. Zakładając za Lorey 

(2015), że niestabilność pracy w określonych warunkach może być normalna i akceptowana, 

wykazuję, że taka sytuacja ma miejsce właśnie w przypadku kierowców Ubera (Polkowska, D. 

2021. Unionisation and mobilisation within platform work: towards precarization-a case of 

Uber drivers in Poland, Industrial Relations Journal, 52 (1), 25-39). Co więcej, ta normalizacja 

wydaje się trwała, a nie chwilowa (Karolak, Mrozowicki 2017). Chociaż wszyscy kierowcy 

traktują swoją pracę jako tymczasową, nie mają jednocześnie planów, jak przezwyciężyć tę 

tymczasowość. Kierowcy wpadają więc w błędne koło prekarnej pracy platformowej 

(długie godziny pracy, niskie wynagrodzenie, brak świadczeń socjalnych), co uniemożliwia im 

znalezienie lepszego zatrudnienia. 

 Traktując prekarność pracy jako normę, pracownicy platformowi unikają jednocześnie 

myślenia w kategoriach tradycyjnych identyfikacji i lojalności (np. zawodowych). Nie tylko 

nie ma więc podejścia kolektywnego, ale także dominująca postawa indywidualna ma wymiar 

krótkotrwały: liczy się tylko tu i teraz, a teraźniejszość zdominowała zarówno przyszłość, jak  

i przeszłość. Ta obserwacja potwierdza tezę Zygmunta Baumana, że coraz częściej współczesna 

kariera zawodowa dzieli się na ciąg zamkniętych w sobie epizodów (Bauman 2000: 138),  

w których pracownicy po prostu opuszczają jedną pracę i rozpoczynają inną, tak jak ma to 

miejsce w przypadku pracy platformowej. Niepewność stała się obecnie potężną siłą 

indywidualizującą, która zamiast jednoczyć dzieli (Bauman 2000: 148), a więc w rezultacie nie 

ma czegoś takiego jak wspólny interes kierowców Ubera. 

 Brak wspólnego celu z jednej strony i wyłączne skupienie się na teraźniejszości  

z drugiej to dwa główne powody, dla których kierowcy nie widzą potrzeby zrzeszania się lub 

przystępowania do związków zawodowych - nie ma sensu walczyć o abstrakcyjne przyszłe 

korzyści, jeśli przyszłości nie wiążą z tą pracą. Niepewność i niepokój związane z pracą  

w Uberze mają wyjątkowo indywidualny charakter. Nie składają się one na zbiorową 

niepewność, która mogłaby zamienić się we wspólną sprawę i przekuć w żądanie związkowe. 

 Normalizację prekarności kierowców utrwala również postawa związków 

zawodowych, które, mimo prób nadążania za realiami rynku pracy, wciąż obracają się w orbicie 

zainteresowania dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i trzymają się starych schematów 

działania. Przeprowadzone analizy dowodzą, że w przypadku związków liczą się w praktyce 

ich pragmatyczne interesy i ograniczone zasoby, z jakimi muszą się mierzyć. Problem ten 

można więc postrzegać również częściowo jako problem strukturalny i organizacyjny 



19 
 

związków zawodowych w Polsce. W dłuższej perspektywie ich postawa utrwala istniejące 

nierówności: elastyczni pracownicy, zwykle zatrudnieni w usługach, mają gorszy dostęp do 

ochrony związkowej niż pracownicy przemysłowi w dużych zakładach. Wzajemna 

niewidzialność staje się tu normą, a niedostrzeganie znaczenia uzwiązkowienia oznacza, że 

warunki pracy kierowców Ubera mogą się jeszcze pogorszyć. 

Ważnym ogniwem w modelu realizowanym przez Ubera w Polsce są partnerzy flotowi 

- pośrednicy, o których istnieniu i roli nie mówi się zbyt dużo. Lokują się oni między kierowcą 

a platformą, a ich zadaniem jest umożliwienie kierowcom wykonywania pracy bez 

dodatkowych komplikacji formalno-prawnych (tzw. podpięcie, które obejmuje również 

obsługę księgowo-prawną kierowcy, a pieniądze zarobione przez kierowcę są mu 

przekazywane właśnie poprzez pośrednika) na zasadach narzuconych przez Ubera (działalność 

gospodarcza, a przed wejściem w życie tzw. lex Uber jeszcze odpowiednia licencja). Bez 

partnerów flotowych model biznesowy Ubera w Polsce nie mógłby być realizowany.  

Jako pierwsza w Polsce opisałam jaką rolę pełnią oni w systemie pracy platformowej. 

Partnerzy flotowi stali się bowiem, obok samych platform, największymi beneficjentami 

realizowanego modelu biznesowego. Przyjęta rola pośrednika między platformą a kierowcą 

pozwoliła Uberowi i innym korporacjom pozostać na pozycji dostarczyciela technologii, który 

nie ma nic wspólnego z rolą pracodawcy. Dzięki pośrednikom platformy mogły nadal 

prowadzić działalność w Polsce. Pojawienie się partnerów flotowych pozwoliło również 

kontynuować pracę tym kierowcom, którzy nie chcieli lub nie mogli założyć działalności 

gospodarczej.  

Warto zastanowić się, dlaczego tacy pośrednicy pojawili się w Polsce, a w innych 

krajach - zwłaszcza Europy Zachodniej - nie. Ich obecność w systemie jest wynikiem 

kreatywnego podejścia do nieustannie i chaotycznie zmieniających się regulacji prawnych, 

typowych dla patchworkowego kapitalizmu, w którym normalne jest korzystanie z istniejących 

luk prawnych. Obecność partnerów flotowych zdejmuje bowiem odpowiedzialność z samego 

Ubera tworząc specyficzne, charakterystyczne dla półperyferyjnych rynków pracy, środowisko 

gig economy, w którym obok klasycznych elementów systemu - platformy i kierowcy - pojawia 

się pośrednik. Zgoda na istnienie pośrednika może być postrzegana jako efekt adaptacji Ubera 

do polskich regulacji, ale z drugiej strony odsłania patchworkowy charakter polskiego rynku 

pracy. Do tego obrazu niewątpliwie przyczynia się też swoisty „ukłon” ze strony polskiego 

prawodawstwa w postaci przyjęcia, skrojonej pod oczekiwania Ubera, nowelizacji ustawy  

o transporcie drogowym (tzw. lex Uber), która weszła w życie 1 stycznia 2021 (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1180 z późn. zm.). 
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Wpływ pandemii na pracowników platformowych (kurierów) 

 Zarysowany powyżej obraz pracy platformowej w Polce zmienił się jednak w 2020 r. 

pod wpływem pandemii COVID-19. Nieznana dotąd wcześniej we współczesnej historii 

sytuacja w sposób znaczący wpłynęła na większość sfer naszego życia. Nie ominęła również 

pracy platformowej. 

 Kolejne lockdowny i wynikające z nich obostrzenia przeorganizowały codzienność 

zawodową osób pracujących za pośrednictwem aplikacji. W pierwszym okresie (wiosna 2020 

r.) obroty firm transportu pasażerskiego na żądanie (typu Uber/Bolt) zanotowały spadek  

o nawet 80%. W tym samym czasie korporacje z branży food delivery (typu Glovo/Uber Eats) 

notowały niespotykane wcześniej wzrosty obrotów, a kurierzy zostali nawet zaliczeni do tzw. 

essential workers przez Komisję Europejską. 

 Praca kurierów okazała się więc szczególnie ważna dla osób, które musiały lub chciały 

ograniczyć kontakty społeczne. Jednocześnie stała się ona dla wielu jedynym sposobem na 

utrzymanie rodziny, po tym jak nieoczekiwanie stracili swoją dotychczasową pracę (najczęściej 

w branży turystycznej - na wiosnę 2020 r. czy w branży gastronomicznej i hotelarskiej -  

w jesieni/zimie 2020 r.). Badania prowadzone w trakcie pierwszej fali zachorowań na COVID-

19 (w marcu i kwietniu 2020 r.) wśród kurierów Glovo pokazały, że ten zawód jest „dobrą 

pracą na obecne czasy4”: z jednej strony umożliwia zachowanie płynności finansowej, a z 

drugiej strony daje również umiarkowaną satysfakcję (głównie ze względu na wzrost liczby 

zamówień, a tym samym wzrost zarobków) (Polkowska, D. (2021). Platform work during the 

COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland, European Societies, 23(sup1), 

S321-S331). Co więcej, wielu kurierów - nawet tych, którzy przeszli z zupełnie innej branży - 

twierdziło, że lubi swoją pracę i traktuje ją jak swego rodzaju misję w czasie pandemii, kiedy 

wiele osób zostało zamkniętych we własnych domach. Jednak, jak pokazały badania, po 

początkowym wzroście prestiżu i szacunku dla ich pracy (ludzie byli wdzięczni, że ktoś 

dostarczał im zamówienia), w czasie drugiej fali zachorowań na COVID-19 nie dawało się już 

tego odczuć. Część kurierów, którzy dołączyli do platformy Glovo w marcu 2020 r., w dalszym 

ciągu kontynuowało pracę platformową w grudniu 2020 r. Tłumaczyli to głównie satysfakcją  

z zarobków i względną elastycznością godzin pracy (mniejszą w przypadku firmy Glovo, 

większą w przypadku UberEats). Może to oznaczać, że zauważony w innych badaniach tzw. 

efekt straty przy zmniejszaniu skali (Stephany i inni, 2020) w Polsce nie wystąpił i raczej 

                                                             
4 Cytat z wywiadu numer 3 z kurierem Glovo. 
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mieliśmy do czynienia z tzw. bonusowym efektem dystansowania. Z jednej strony nastąpił 

znaczący wzrost liczby kurierów (przypływ z innych platform oraz z innych branż np. 

gastronomicznej) i mimo że kilkukrotnie więcej razy wzrosła także liczba zamówień 

(przynajmniej w większości miast), to ostateczny bilans był dodatni. 

 Okazało się więc, że praca kurierów w ramach globalnych, korporacyjnych platform 

typu Uber Eats, Glovo czy Wolt nigdy wcześniej nie miała tak dużego społecznego znaczenia, 

jak w czasie pandemii COVID-19. Jednak za hasłem pracy platformowej kryło się wiele 

negatywnych zjawisk, m.in. niskie zarobki, długie godziny pracy czy algorytmiczne 

zarządzanie, na które kurier nie ma wpływu (podobnie jak kierowca). Z drugiej strony sami 

restauratorzy ponosili ogromne koszty uczestnictwa w platformie - co często oznaczało dla nich 

balansowanie na granicy opłacalności. Czy w ramach systemu pracy platformowej istnieją więc 

jakieś alternatywy dla coraz większego wyzysku i manipulacji ze strony globalnych korporacji? 

Czy na przykład platformowe kooperatywy mogą rywalizować ze światowymi platformami 

cyfrowymi (Polkowska, D. (2021). Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa 

dostawców jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2, Studia Socjologiczne, 4 (243), 109-133)? 

 Platformowe kooperatywy to alternatywne dla popularnych platform na żądanie 

rozwiązania technologiczne osadzone w modelu spółdzielczym. Jest to taka sama platforma 

(aplikacja) do zamawiania jak Uber Eats czy Glovo, ale nie stoją za nią wielkie korporacje, 

tylko najczęściej lokalni przedsiębiorcy. Analizy dowodzą, że platformowe kooperatywy są 

przykładem na alternatywny model biznesowy w ramach gospodarki platformowej, tworzą 

bowiem uczciwe i skuteczne antidotum na nadmierną dominację globalnych platform Big Tech 

(typu Uber czy Glovo). Platformowe kooperatywy stanowią drogę do bardziej sprawiedliwego 

i inkluzywnego funkcjonowania tej formy biznesowej, który przynosi wymierne korzyści 

zarówno pracownikom, jak i konsumentom (Borkin 2019). Niestety skala ich działalności na 

całym świecie wciąż jest nieporównywalna z globalnymi korporacjami, a szanse na odniesienie 

sukcesu są niewielkie. Przeanalizowane przeze mnie przypadki dowodzą bowiem, że jest to 

bardzo trudne i wymaga odpowiedniego wsparcia (np. ze strony samorządu), bo bez tego 

lokalne rozwiązania nie mają szans w starciu z globalnymi rozwiązaniami. 

 Pandemia SARS-CoV-2 przyspieszyła, używając określenia Hartmuta Rosy (2020), 

rozwój branży dostaw jedzenia na żądanie, jednak odbyło się to z typowym dla tego modelu 

biznesowego pominięciem znaczenia pracownika, a pojawienie się platformowych 

kooperatyw nie zmieniło, jak dotąd, układu sił w tej branży. Wydaje się więc, że mimo 

wszechobecnego przyspieszenia, na którym w szczególny sposób skorzystały globalne 

platformy typu food delivery (w sytuacji, gdy reszta świata praktycznie się zatrzymała), to 
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platformowy kooperatywizm nie jest jeszcze alternatywą w sektorze pracy platformowej. Ruch 

spółdzielczy w nowoczesnej odsłonie to ruch bardzo niszowy. Młodzi ludzie, którzy są 

najbardziej pożądaną grupą docelową, nie dostrzegają jeszcze jego zalet, raczej widzą w nim 

coś, co jest anachronicznym zaprzeczeniem nowoczesności (mimo wielkich starań ze strony 

kooperatyw), zaś starsi konsumenci, którzy mogliby dostrzec zalety spółdzielczości nie zawsze 

są na bieżąco z najnowszymi aplikacjami i dlatego nie stanowią potencjalnych klientów. 

 

4.4. Pozostałe osiągniecia naukowe niebędące częścią cyklu, a tematycznie związane 

 

 Ze względów formalnych do cyklu nie został włączony rozdział w monografii 

(Polkowska, D. (2021). Social partners and the world of work in Poland: Between East and 

West, W: D. Vaughan-Whitehead, Y. Ghellab, R. Muñoz de Bustillo Llorente (red): The New 

World of Work. Challenges for Social Partners and Labour Institutions (s. 369-405). 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd.), którego tematyka 

wpisuje się w moduł problemowy numer III (Opis i charakterystyka pracy platformowej 

realizowanej przez kierowców Ubera, z uwzględnieniem głosu interesariuszy zewnętrznych). 

Rozdział jest efektem mojego udziału w międzynarodowym projekcie realizowanym przez 

Międzynarodową Organizację Pracy, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej  

i stanowi uzupełnienie głosu interesariuszy zewnętrznych w kontekście polskiego rynku pracy 

migrantów z jednej strony i pracy platformowej z drugiej strony. 

Zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców 

podkreślali, że brakuje wciąż jasnej i konsekwentnej polityki migracyjnej w Polsce. Przez to 

sytuacja migrantów zarobkowych w Polsce jest daleka od ideału, a bariery formalne  

i administracyjne skutecznie utrudniają, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwiają, 

asymilację obcokrajowców. Związki zawodowe traktują ponadto obecność migrantów 

(zwłaszcza z Ukrainy) na polskim rynku pracy jako sytuację przejściową, tymczasową.  

Z chwilą bowiem, kiedy sytuacja w kraju pochodzenia poprawi się, migranci wrócą do siebie. 

To oznacza, że nie ma potrzeby angażować - i tak mocno ograniczonych - środków, którymi 

dysponują partnerzy społeczni, specjalnie na pomoc migrantom. Jeżeli obcokrajowiec 

potrzebuje ochrony związków zawodowych, to zawsze może zgłosić się sam i taka pomoc 

zostanie mu udzielona. Z punktu widzenia migranta będącego w potrzebie, taka propozycja jest 

co najmniej nieadekwatna do trudnej sytuacji, w której się znalazł, a w momencie, kiedy 

faktycznie potrzebowałby pomocy, to polskie związki zawodowe będą jednym z ostatnich 

miejsc, w których szukałby wsparcia. Przyjęcie takiej niezaangażowanej postawy przez związki 
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zawodowe oznacza tak naprawdę, że migranci nie są w orbicie ich zainteresowania. Podobnie 

zresztą jak pracownicy platformowi. Zdaniem partnerów społecznych wciąż stanowią oni 

niedostrzeganą grupę zawodową. Żadna ze stron dialogu społecznego nie jest zainteresowana 

uregulowaniem ich statusu w Polsce, co najczęściej tłumaczone jest wciąż małą skalą takiej 

działalności, w porównaniu z innymi sektorami i branżami, którymi należy się zająć  

w pierwszej kolejności. 

 

4.5. Wnioski  

 Zaprezentowany cykl dziesięciu artykułów koncentrował się na niepewności pracy i jej 

konsekwencjach dla jednostki w realiach gospodarki półperyferyjnej. Analizy uwzględniały 

kontekst prekarności pracy, zwłaszcza w odniesieniu do pracy plaformowej. Okazało się, że 

funkcjonujące od lat 1970-tych w literaturze koncepcje pracy prekarnej nie do końca dały się 

zastosować w polskiej perspektywie. Niezbędne więc stało się uwzględnienie specyficznych, 

lokalnych cech pracy prekarnej. Bez tego niemożliwe było zrozumienie zachowań określonych 

grup pracowników (np. migrantów) na polskim rynku pracy. Uwzględnienie czynnika 

subiektywnego w ocenie własnej sytuacji zawodowej było również kluczowe w opisie pracy 

platformowej kierowców Ubera. Badania pokazały, że praca platformowa spełnia większość 

cech pracy prekarnej zgodnie z istniejącymi definicjami, ale jednocześnie dużo ważniejsze stało 

się uwzględnienie subiektywnego punktu widzenia. Dominujące wśród pracowników 

platformowych poczucie tymczasowości (dorywczy charakter tej pracy, niewiązanie z nią 

perspektyw na przyszłość, brak myślenia o karierze i stabilizacji) powodowało, że mimo 

obiektywnie niekorzystnych warunków pracy pracownicy platformowi (ale również migranci 

pracujący w magazynach) byli zadowoleni ze swojej pracy, co stało niejako w sprzeczności  

z klasyczną oceną pracy o charakterze prekarnym. Traktując ją jako przejściową, jako epizod 

w karierze zawodowej, wybierali ją ze względu na jej zalety, takie jak autonomia i elastyczność,  

a jej ewidentne słabości np. niskie zarobki, faktyczny brak sprawczości czy konieczność 

podporządkowania się władzy algorytmów były w ich horyzoncie decyzyjnym nieistotne. 

Dlatego kluczowa okazała się jedna z cech tego typu pracy w warunkach polskich - jej 

subiektywna ocena, znacznie wyższa niż w przypadku klasycznego modelu pracy prekarnej. 

W przypadku migrantów z Ukrainy wynikała ona z korzystnego wyniku porównania  

z sytuacją zawodową, którą mieli na Ukrainie przed migracją, a w przypadku pracowników 

platformowych istotne okazało się dominujące poczucie tymczasowości. Przeświadczenie, że 

praca, którą wykonują nie jest ich pracą docelową sprawiało, że łatwiej im było zaakceptować 

niekorzystne warunki. Jednak zamiast bycia „przedsiębiorcą samego siebie”, jak by chcieli, 
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zyskiwali wyłącznie złudzenie wywierania wpływu na pracę, którą wykonują. A o ich 

powodzeniu na rynku pracy decydował algorytm, którego zasad działania nie znali. Zamiast 

wolności i autonomii, otrzymywali pracę, o której decydowała technologia. Pandemia SARS-

CoV-2 dodała do tego jeszcze jeden kontekst - pokazała, że mimo oczywistych wad  

i prekarnego charakteru, praca platformowa wciąż jest dla wielu polskich pracowników jedyną 

alternatywą w sytuacji zagrożenia bezrobociem, a ponieważ oferty na polskim rynku pracy 

często dotyczą pracy o niskiej jakości, słabych zabezpieczeniach i śmieciowych umowach, to 

nie odbiega ona od tła. 

 Moje podejście do badanych zagadnień ma charakter krytyczny (w stosunku do 

dotychczasowych ustaleń), ponieważ przyjmując perspektywę pracowników analizuję 

rzeczywiste, oddolne funkcjonowanie prekarnej pracy platformowej. Ukazuje się wtedy 

mechanizm nierównowagi, wyzysku, manipulacji, którego nieświadomi byli badani 

pracownicy. Rozpatrywanie pracy platformowej w kontekście prekarności obala również mit, 

jakoby praca kierowców czy kurierów była wyłącznie ucieleśnieniem postępu. Przyjęcie 

perspektywy pracownika pozwala dostrzec problemy, z którymi muszą mierzyć się pracujący 

za pośrednictwem aplikacji. Perspektywa ta umyka, jeżeli przyjmiemy inny punkt widzenia 

(np. instytucjonalny). Pracownikami platformowymi często są osoby, które nie były w stanie 

znaleźć pracy w innej branży, a niezwykle duża inkluzywność tego zawodu sprawia, że jest ona 

atrakcyjna zwłaszcza dla grup pracowników defaworyzowanych. Standardowi użytkownicy 

popularnych aplikacji nie zawsze zdają sobie sprawę, jak działa ten system i kto tak naprawdę 

stoi za ich jednym kliknięciem w telefonie. Za sukcesem platform stoi bardzo nisko płatna praca 

wielu ludzi, którzy w dodatku nie mają na nią żadnego wpływu, bo o skali ich zarobku  

i warunkach pracy decyduje algorytm a nie umiejętności czy zaangażowanie. 

 Badania nad pracą platformową w Polsce pokazały także, że kierowcy i kurierzy na 

każdym kroku chcieli przechytrzyć Ubera i w związku z tym przyjmowali różne strategie 

wykonywania swojej pracy. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że bez względu na to co zrobią, 

o ich pracy decyduje algorytm, który bardzo szybko może doprowadzić do zawieszenia konta 

i uniemożliwić dalszą pracę. W gruncie rzeczy nie mieli oni żadnego wpływu na wysokość 

swoich zarobków ani czas czy miejsce pracy. Oznacza to, że większość korzyści zawsze była  

i tak po stronie platformy. 

Zaprezentowane badania nad pracą platformową pokazały również, w jaki sposób 

globalne korporacje dostosowały się do lokalnych regulacji. W Polsce ratunkiem dla dalszego 

funkcjonowania Ubera i podobnych mu platform w sytuacji zmian w prawie okazała się 

instytucja partnera flotowego. Kluczowe miejsce, jakie w systemie pracy platformowej  
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w Polsce zajęli pośrednicy pokazało, że system ten składa się (podobnie jak w innych krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej) z innych elementów, niż ma to miejsce w krajach Europy 

Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Niespójność instytucjonalna i legislacyjna  

w odniesieniu do pracy platformowej w Polsce oraz pozorne dostosowywanie się globalnej 

korporacji do istniejących lokalnych wymogów prawnych pozwoliły na pojawienie się 

podmiotu (partner flotowy), który nie był obecny w żadnym innym kraju realizującym ten 

model biznesowy. Biorąc pod uwagę, że jedną z głównych zalet funkcjonowania firm w 

patchworkowym kapitalizmie są niskie koszty pracy wynikające z dystansowania się lub 

omijania powiązań z przepisami prawa pracy (Muszyński 2018) nie powinno dziwić 

funkcjonowanie takich pośredników w powstałym systemie pracy na żądanie. 

 Mimo, że praca platformowa w pandemii okazała się dla wielu swoistym remedium na 

problemy rynku pracy, to nie zmienia to dość negatywnej ogólnej oceny jaka wyłania się z tego 

opisu. To nie pracownicy tylko algorytm decyduje o skali zarobku i warunkach pracy. To nie 

pracownicy a same platformy (i częściowo partnerzy flotowi) są największymi beneficjentami 

tego modelu biznesowego. Ukrywanie się ciągłe na pozycji dostarczyciela technologii zwalnia 

platformy z jakiejkolwiek odpowiedzialności zarówno wobec pracowników (kierowców, 

kurierów), jak i wobec klientów. 

 W mojej pracy badawczej koncentrowałam się na niepewności pracy i jej 

konsekwencjach dla jednostki. Mój wkład do nauki polega na próbie zrozumienia specyfiki 

funkcjonowania lokalnego rynku pracy w warunkach słabego, patchworkowego, 

peryferyjnego kapitalizmu charakteryzującego Polskę i kraje regionu. Przyjęłam oddolną 

perspektywę pracowników, bo ona więcej mówiła o cechach półperyferyjnego rynku pracy niż 

inne perspektywy (zwłaszcza odgórne). W tym też celu robiłam badania wśród migrantów, 

którzy są w jeszcze gorszej sytuacji zawodowej niż pracownicy polscy, a także analizowałam 

sektor pracy platformowej, która - ze względu na swoje potencjalnie atrakcyjne cechy - 

przyciąga tych najsłabszych, najbardziej defaworyzowanych pracowników, którzy nie mogą 

znaleźć pracy w innych sektorach. Okazało się, że system w jakim przyszło im funkcjonować 

cechuje się nierównowagą pozycji i opiera się na wyzysku, manipulacji, którego nieświadomi 

byli badani pracownicy. 

 

4.6. Podsumowanie 

Odkrycie opisanych wyżej mechanizmów charakteryzujących półperyferyjny rynek 

pracy w Polsce traktuję jako punkt wyjścia do kontynuacji tych badań. Naturalną konsekwencją 

wydaje się pytanie o to, czy mechanizmy te charakteryzują wyłącznie Polskę, czy też są również 
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cechą innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki uzyskaniu międzynarodowego 

grantu badawczego w 2020 r. (projekt BARMIG: VS/2020/0119) możliwe stało się 

sprawdzenie tych prawidłowości w innych krajach regionu (Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia 

i Chorwacja) wspólnie z międzynarodowym zespołem naukowców. Celem w/w projektu było 

przeprowadzenie międzynarodowych, porównawczych badań dotyczących roli stosunków 

przemysłowych w kontekście pracy migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  

W szczególności chodziło o to, jak związki zawodowe, pracodawcy i inni interesariusze 

rozwiązują problemy związane z zatrudnianiem pracowników spoza UE w pięciu sektorach: 

opiece zdrowotnej, przemyśle motoryzacyjnym, w budownictwie, usługach i w ramach pracy 

platformowej w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wstępne wyniki dowodzą, że 

mechanizmy odkryte w Polsce w kontekście pracy platformowej są charakterystyczne 

przynajmniej jeszcze dla kilku krajów tego regionu. 

 W perspektywie kolejnych lat zamierzam kontynuować badania w zakresie pracy 

platformowej, która w dalszym ciągu nie jest kompleksowo zbadana. W tym celu złożyłam 

również wniosek grantowy do Narodowego Centrum Nauki, który obecnie jest na etapie oceny. 

Moje dotychczasowe badania ujawniły również, jak słabo chroniony jest segment pracy 

platformowej i jak niewielkie wsparcie oferowane jest ze strony związków zawodowych.  

W przyszłości chciałabym się bliżej przyjrzeć przyczynom tego zjawiska. Z jednej bowiem 

strony polskie związki zawodowe chętnie uczestniczą w konsultacjach dotyczących nowej 

dyrektywy Komisji Europejskiej regulującej status pracownika platformowego, ale z drugiej 

strony w zakresie realnie podejmowanych działań zapewniających ochronę takim 

pracownikom, nie dzieje się nic. Dopiero wydanie dyrektywy na szczeblu europejskim zmusiło 

związki zawodowe do zajęcia stanowiska w tej sprawie (jak również organizacje 

pracodawców). To kolejny dowód na to, że konieczne jest dalsze zajmowanie się tym 

problemem naukowo. Warto zauważyć, że poza wprowadzeniem tzw. lex Uber, który 

usankcjonował funkcjonowanie platform transportowych w Polsce, status pracownika 

platformowego wciąż jest w Polsce nieuregulowany, a osoby wykonujące pracę kierowcy czy 

kuriera pozbawione są podstawowych przywilejów i uprawnień wynikających z kodeksu pracy. 

Podjęty przeze mnie temat niepewności pracy i jej konsekwencjach dla jednostki  

w realiach gospodarki półperyferyjnej - a w szczególności analiza zjawiska prekaryzacji i pracy 

platformowej - to problem bardzo ważny. Znalezione prawidłowości i mechanizmy, które do 

tej pory były nieopisane w dyskursie naukowym, pozwoliły mi uchwycić jedną z cech 

półperyferyjnego rynku pracy w warunkach kapitalizmu patchworkowego. To co szczególnie 

warto podkreślić, to fakt, że mimo iż opisywane zjawisko jest nowe, to mamy tutaj do czynienia 
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z rzadko spotykaną sytuacją, w której nauka nadąża za tym, co się dzieje w życiu. Mimo, że 

badania miały charakter eksploracyjny, to można zauważyć już pewne cechy charakterystyczne 

analizowanych zjawisk, które potwierdzają specyfikę polskiego rynku pracy. Jednocześnie 

istotne znaczenie ma to, że praca platformowa ciągle się zmienia i dlatego wymaga dalszych 

badań i analiz. 

 W przyszłości zamierzam przeprowadzić analizy dotyczące coraz bardziej widocznej 

odmienności półperyferyjnych i peryferyjnych rynków pracy platformowej w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej, a następnie porównać uzyskane wyniki z analizami dotyczącymi pracy 

platformowej w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Chcę pokazać na czym 

polega lokalna odmienność i jakie są jej przyczyny. Robię to również w łączności ze 

światowymi badaniami na ten temat. Chcę wpisać się w globalną dyskusję na ten temat,  

a publikacja artykułów w międzynarodowych czasopismach daje możliwość upowszechnienia 

zaproponowanej przeze mnie interpretacji prawidłowości charakterystycznych dla tej części 

Europy. 

Uważam także, że użyteczność moich dotychczasowych badań jest szersza, bo nie tylko 

próbują odsłaniać mechanizmy charakterystyczne dla Polski, czy dla regionów krajów EŚW, 

ale być może mogą być stosowane do innych peryferyjnych gospodarek świata. Tym samym 

mój cykl artykułów może przyczynić się do pogłębienia dyskusji nad odmiennością 

peryferyjnych, słabszych, patchworkowych rynków pracy we współczesnym globalnym 

kapitalizmie. 
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realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,  

w szczególności zagranicznej.  

 

Staże naukowe 

 Zrealizowałam dwa staże naukowe. W lutym 2016 r. w ramach konkursu w projekcie 

InGRID 1 otrzymałam grant badawczy (dwutygodniowy staż naukowy), który realizowałam  
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w HIVA - Research Institute for Work and Society - Katholieke Universiteit Leuven (KU 

Leuven), Belgia (tytuł projektu: Work-life balance on primary and secondary labour market. 

International comparisons). 

 W lutym 2019 r. w ramach konkursu w projekcie InGRID 2 otrzymałam kolejny grant 

badawczy (trzytygodniowy staż naukowy), który realizowałam w Central European Labour 

Studies Institute (CELSI), Bratysława, Słowacja (tytuł projektu: Are immigrants always 

precarious workers? Precarious work-international comparison). Trzytygodniowy pobyt  

w stolicy Słowacji okazał się przełomowy, jeżeli chodzi o aplikacje o międzynarodowe granty 

badawcze. 

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus/Erasmus+ 

 Łącznie odbyłam cztery tygodniowe wyjazdy w ramach programu 

Erasmus/Erasmus+ (2013 r., 2015 r., 2018 r. i 2019 r.). W październiku 2013 r. po raz 

pierwszy realizowałam zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie 

Aberta w Lizbonie, w Portugalii. Nawiązany wówczas kontakt z prof. Bárbarą Bäckström 

okazał się kluczowy w kontekście moich dalszych aktywności naukowych o charakterze 

międzynarodowym. W kwietniu 2015 r. zrealizowałam drugi wyjazd w ramach programu 

Eramsus+ - w Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). 

 W 2018 roku odbyłam następną wizytę w ramach programu Erasmus+ w Uniwersytecie 

Aberta (Lizbona, Portugalia), w czasie której pojawiły się nowe pomysły na wspólne projekty 

badawcze. W rezultacie w 2018 r. wspólnie z prof. Bárbarą Bäckström złożyłyśmy wniosek w 

ramach wymiany bilateralnej naukowców Polska-Portugalia (NAVA) mający na celu realizację 

grantu pt. Migranci z Ukrainy w Unii Europejskiej: studium porównawcze Portugalii i Polski. 

Mimo, że projekt uzyskał pozytywną ocenę strony polskiej i został przekazany do 

finansowania, to niestety otrzymał niewystarczającą liczbę punktów do uzyskania finansowania 

po stronie portugalskiej i ostatecznie nie był realizowany. 

 W 2019 r. odbyłam czwarty wyjazd w ramach programu Erasmus+ (Uniwersytet w 

Granadzie, Hiszpania). 

 

Inne wizyty studyjne 

 W maju 2014 r. odbyłam wizytę studyjną w Uniwersytecie w Akureyri w Islandii w 

ramach realizacji grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Fundusze Norweskie i EEG), 

gdzie poznałam badaczkę dr Marta Einarsdóttir. 
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W 2014 r. ukazał się mój artykuł dotyczący kobiet w szkolnictwie wyższym 

(Polkowska, D. 2014. Why scientific pipeline is still leaking? Women scientists in Poland and 

their work-life balance. International Studies in Sociology of Education, 24, 1, 24-44) w efekcie 

czego zostałam zaproszona do odbycia tygodniowej wizyty studyjnej w Szwecji w ramach 

Network for Intersectional Research into Higher Education - działającej przy Uniwersytecie w 

Goteborgu (październik 2014 r.). 

 

Międzynarodowe granty badawcze 

 Nawiązane w latach 2013-2014 kontakty międzynarodowe poskutkowały złożeniem 

wspólnego wniosku grantowego w ramach konkursu Norface (New Opportunities for Research 

Funding Agency Cooperation in Europe) - razem z partnerami z Portugalii (Uniwersytet 

Aberta) oraz Islandii (Uniwersytet w Akureyri). Mimo, że aplikacja nie zyskała 

dofinansowania, to doświadczenie, które zdobyłam pozwoliło na zdobycie międzynarodowych 

grantów w późniejszym czasie. 

 To czasie pobytu na stażu naukowym w Bratysławie w lutym 2019 r. zawiązało się 

konsorcjum, w skład którego wchodziły CELSI oraz UMCS, do którego zaprosiliśmy jeszcze 

partnerów z Chorwacji (Institute for Development and International Relations) oraz Estonii 

(University of Tartu). W efekcie wspólnych działań w czerwcu 2019 r. złożyliśmy wspólną 

aplikację w ramach konkursu Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs & 

Inclusion, European Commission „Improving expertise in the field of industrial relations”).  

W lutym 2020 r. okazało się, że projekt badawczy pt. Bargaining for working conditions and 

social rights of migrant workers in CEE Countries" (BARMIG) został zakwalifikowany do 

finansowania przez Komisję Europejską (UMCS został liderem konsorcjum, a ja objęłam 

funkcję kierownika całego projektu). Łączny budżet projektu to ponad 365 tysięcy Euro. 

 Jedną z osób zaangażowanych w realizację projektu BARMIG (jako ewaluator 

zewnętrzny) był prof. Nathan Lillie z Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii, który w 2020 r. 

zaprosił mnie do udziału w konsorcjum i stworzenie wspólnej aplikacji w ramach konkursu 

EaSI Programme (DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission). 

Decyzją Komisji Europejskiej z grudnia 2020 r. projekt „Secure Mobility - Uncovering Gaps 

in the Social Protection of Posted Workers” (SMUG) został zakwalifikowany do finansowania. 

Moją rolą w projekcie było kierowanie pracami zespołu polskiego. Liderem projektu został 

Uniwersytet w Jyväskylän w Finlandii. 

 W 2019 r. zostałam również zaproszona do współpracy w ramach projektu 

realizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy i finansowanego przez Komisję 
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Europejską pt. Enhancing social partners’ and social dialogue’s roles and capacity in the new 

world of work. Moim zadaniem był nadzór i realizacja polskiej części projektu. Między 

czerwcem 2019 r. a marcem 2020 r. odbyłam 2 wizyty związane z kolejnymi etapami realizacji 

projektu: w Salamance (Hiszpania) oraz w Dublinie (Irlandia). Projekt zakończył się 

międzynarodową konferencją w Brukseli (Belgia) w marcu 2020 r. Efektem prac wszystkich 

partnerów był raport z badań, a w grudniu 2021 r. ukazała się monografia z rozdziałem 

dotyczącym Polski (Polkowska, D. 2021. Social partners and the world of work in Poland: 

Between East and West, W: Daniel Vaughan-Whitehead, Youcef Ghellab, Rafael Muñoz de 

Bustillo Llorente (red): The New World of Work. Challenges for Social Partners and Labour 

Institutions, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd, s. 369-

405). 

 Dzięki realizowanym badaniom i artykułom w czasopismach na temat pracy 

platformowej z lat 2019-2020 zostałam zaproszona przez Komisję Europejską do stworzenia 

szczegółowego raportu krajowego dotyczącego pracy platformowej w Polsce. Na podstawie 

raportów krajowych powstał w Komisji Europejskiej raport porównawczy opisujący sytuację 

pracowników platformowych w Unii Europejskiej (European Commission, Directorate-

General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Hauben, H., Manoudi, A., Kahancová, 

M., European Centre for Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour 

market policy : thematic review 2021 on platform work: synthesis report, Publications Office, 

2021. DOI 10.2767/152436), który stał się jednym z głównych źródeł na podstawie którego 

powstał projekt nowej dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej warunków pracy 

pracowników platformowych w krajach UE (COM (2021)762 final). 

 Autorstwo raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego pracy platformowej 

przyczyniło się do zaproszenia w listopadzie 2021 r. do współpracy z Fundacją im. Friedricha 

Eberta (oddział w Brukseli, Belgia). Efektem współpracy ma być opracowanie interaktywnej 

mapy dotyczącej pracy platformowej w Unii Europejskiej.  

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę. 

 

Osiągnięcia dydaktyczne 

 Od momentu zatrudnienia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w październiku 

2004 r. prowadziłam wykłady i konwersatoria na następujących kierunkach studiów na 

Wydziale Filozofii i Socjologii: socjologia (I i II stopień), zarządzanie w politykach 
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publicznych (I stopień), filozofia (I stopień), europeistyka (I stopień) a także seminaria 

licencjackie. Od kilku lat realizuję również zajęcia na anglojęzycznym kierunku studiów 

Tourism Management (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Prowadziłam 

również zajęcia anglojęzyczne w programie Erasmus/Erasmus+. 

 W latach 2004-2012 prowadziłam zajęcia na kierunku socjologia w filiach Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu i w Białej Podlaskiej, a także zajęcia w ramach 

studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Filozofii i Socjologii w Lublinie 

i Kielcach. 

 Lista prowadzonych przeze mnie zajęć w UMCS w kolejności chronologicznej obejmuje: 

Teorie zmian i rozwoju, Socjologia organizacji, Socjologia pracy i bezrobocia,  Promocja i 

reklama, Blok metodologiczny - Obserwacja, Elastyczne formy zatrudnienia na rynkach 

pracy Unii Europejskiej, Blok metodologiczny - Analiza dokumentów urzędowych, 

Socjologia pracy i bezrobocia, Problemy cywilizacyjne współczesnych społeczeństw, 

Socjologia rynku, Public relations, Marketing, Wprowadzenie do socjologii gospodarki, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie i programy operacyjne UE, Zachowania 

konsumenckie, Procedury badań ewaluacyjnych, Konkurencyjność i spójność w 

programach UE, Doradztwo zawodowe, Introduction to gender studies, Podstawy 

socjologii gospodarki, Polityka rynku pracy i zatrudnienia, Wprowadzenie do polityki 

publicznej, Współczesne role społeczne i zawodowe kobiet, Przemiany rynku pracy, 

Socjologia rynku pracy, Entrepreneurship and small business management, Badania 

jakościowe, Społeczeństwo i gospodarka w dobie cyfryzacji. 

 Byłam promotorem 35 prac licencjackich na kierunku socjologia i zarządzanie w politykach 

publicznych oraz recenzentem 12 prac magisterskich na kierunku socjologia. 

 Byłam promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim na WFiS UMCS mgr Pawła 

Wiśniewskiego pt. Instytucjonalizacja zatrudnienia socjalnego w Polsce. Obrona pracy 

doktorskiej odbyła się w 2017 r. 

 Byłam opiekunem roku kierunku Zarządzanie w politykach publicznych w latach 2017-

2021. 

 Od 2013 r. do 2015 r. i od 2017 r. do 2018 r. byłam przewodniczącą zespołu programowego 

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych w WFiS UMCS. 

 Od 2014 r. do 2016 r. byłam przewodniczącą zespołu programowego dla kierunku 

socjologia WFiS UMCS. 
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 W ramach bilateralnej współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem w Yamaguchi 

(Yamaguchi Prefectural University (Japonia) wygłosiłam wykład online dla japońskich 

studentów pt. The Precarity Trap in the Youth Labour Market. Flexible Employment in 

Japan and Poland -15 XII.2015. 

 Zrealizowałam 4 wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus/Erasmus+ gdzie 

prowadziłam zajęcia dla studentów w Portugalii (Uniwersytet Aberta dwa razy: 2013 r. i 

2018 r.) oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w Granadzie dwa razy: 2015 r. i 2019 r.). 

 W 2013 r. zdobyłam certyfikat e-nauczyciela wydawanego przez Komisję Certyfikacyjną 

Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (przy SGH Warszawa). 

 

Osiągnięcia organizacyjne 

 Od 2013 r. do 2017 r. i od 2019 r. do chwili obecnej pełnię funkcję zastępcy Dyrektora 

Instytutu Socjologii UMCS. 

 Od 2016 r. do 2019 r. byłam członkiem Rady Wydziału FiS UMCS, a od 2019 r. jestem 

członkiem Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne w UMCS. W Instytucie Socjologii 

UMCS jestem również członkiem komisji ds. zatrudnienia od 2019 r. 

 W latach 2016-2020 byłam zastępcą przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej 

WFiS UMCS. 

 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego szóstej międzynarodowej konferencji 

naukowej Społeczne Granice Pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze 

cyfryzacji. Lublin 19-20.05.2022. 

 W roku 2018 r. zostałam zaproszona w charakterze eksperta do oceny wniosków w ramach 

konkursu Horyzont 2020 - Mental health in the workplace - 2 etapy oceny (listopad 2018 r. 

oraz czerwiec 2019 r.), ponowne zaproszenie otrzymałam w lutym 2022 r. do oceny 

wniosków w ramach konkursu Horizon Europe Framework Programme - Staying healthy 

(Two stage - 2022) (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-two-stage). 

 Jestem ewaluatorem wniosków o finansowanie badań w ramach programu COST 

(European Cooperation in Science and Technology - finansowane przez UE) - jako 

niezależny ekspert zewnętrzny. 

 W latach 2019-2022 byłam członkiem zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego. 

 Od 2012 r. jestem koordynatorem programu Erasmus/Erasmus+. Podpisałam 14 umów z 

uniwersytetami zagranicznymi na lata 2014-2022. 
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 Byłam również specjalista ds. ewaluacji w projektach realizowanych z funduszy 

europejskich: 

o Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona 

własności intelektualnej; PO KL 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.2. „Rozwój 

kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 

gospodarczym”. 

o Profesjonalizacja w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk 

pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie; Projekt „UMCS dla 

rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 2007-

2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia i 

doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe” (do końca 2012 r.). 

 Byłam członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WFiS UMCS) w latach 

2013-2020. 

 Byłam sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej WFiS UMCS na kierunku socjologia w latach 

2005-2007. 

 

Popularyzowanie nauki 

 W latach 2012-2021 zgłosiłam 6 projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Moje 

projekty skierowane były zarówno do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, jak i uczniów 

szkół średnich. 

 Brałam udział w charakterze panelistki w III Kongresie Kobiet Lubelszczyzny - Aktywność 

Kobiet - 17 listopada 2012 r. 

 Brałam udział w projekcie Równo-Ważni realizowanego przez Telewizję Polską - Oddział 

w Szczecinie - współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - ekspert z województwa 

lubelskiego - listopad 2013 r. 

 W latach 2020-2021 udzieliłam dwóch wywiadów do Gazety Wyborczej w związku z 

moimi badaniami:  

o a) Artykuł w Gazecie Wyborczej Weekendowej: Zachodziłam w głowę, dlaczego 

tam jeszcze ktoś jeździ – z dnia 17.09.2021 

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,27550530,zachodzilam-w-glowe-

dlaczego-tam-jeszcze-ktos-jezdzi-przyszlosc.html;  

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,27550530,zachodzilam-w-glowe-dlaczego-tam-jeszcze-ktos-jezdzi-przyszlosc.html
https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,27550530,zachodzilam-w-glowe-dlaczego-tam-jeszcze-ktos-jezdzi-przyszlosc.html


41 
 

o b) Artykuł w Gazecie Wyborczej: Dostawcy Glovo też się boją, a na plecach wożą 

zakupy z Biedronki. Ale to ratunek dla zwolnionych w pandemii – z dnia 

12.12.2020, https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,26560156,aplikacje-typu-glovo-

czy-uber-eats-ostatnia-deska-ratunku-dla.html. 

 W 2021 r. zostałam zaproszona przez organizację Biennale Warszawa do wygłoszenia 

wykładu otwartego dla wszystkich pt. Czy aplikacje to przyszłość pracy? Praca dostawców 

jedzenia w czasie pandemii. (w ramach cyklu Rewolucje opiekuńcze). Wykład odbył się 

08.04.2021 online, ale transmisja na żywo udostępniona była na Facebooku i wciąż jest 

możliwość obejrzenia go na Youtube. 

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne informacje, 

ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej.  

 

Inne osiągnięcia: 

 Zostałam laureatem programu SKILLS - Coaching - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej -

styczeń-maj 2015 r. 

 

Nagrody: 

 2021 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowy 

 2021 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS II stopnia za osiągnięcia naukowe 

 2020 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowy 

 2019 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia za osiągnięcia organizacyjne 

 2016 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia za osiągnięcia naukowe 

 

    ……………..……..………………. 

               (podpis wnioskodawcy) 

 

 

https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,26560156,aplikacje-typu-glovo-czy-uber-eats-ostatnia-deska-ratunku-dla.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,26560156,aplikacje-typu-glovo-czy-uber-eats-ostatnia-deska-ratunku-dla.html
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