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RECENZJA DOROBKU HABILITACYJNEGO DR DOMINIKI POLKOWSKIEJ 

Dr Polkowska zajmuje się badaniami w zakresie socjologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

nowych zjawisk wiążących się z przyśpieszeniem zmiany technologicznej, społecznej i gospodarczej. 

W swojej recenzji odstępuję od referowania etapów jej kariery oraz wymieniania publikacji, referatów 

i projektów lub też ich zliczania - wszystkie te informacje są zawarte w wykazie osiągnięć oraz 

autoreferacie. Skupiam się na odpowiedzi na pytanie, czy dorobek dr Polkowskiej świadczy o jej 

samodzielności naukowej oraz czy tworzy wkład w rozwój subdyscypliny i dyscypliny.  

1. OCENA OSIĄGNIĘCIA HABILITACYJNEGO 

Część dorobku dr Polkowskiej znałam już wcześniej. Jeszcze zanim dowiedziałam się o wyznaczeniu 

mnie na recenzentkę w jej procesie habilitacyjnym, włączyłam jej artykuł analizujący pracę 

platformową w ramach platformy Uber z perspektywy ANT do sylabusa zajęć z Socjologii Cyfrowej na 

2022/23 r. Ze względu na zbliżone zainteresowania – w 2017 r. również badałam kierowców Ubera – z 

dużą ciekawością zagłębiłam się w lekturę pozostałych publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

habilitacyjnego.  

W skład cyklu habilitacyjnego wchodzi dziesięć artykułów, z czego dwa są opublikowane we 

współautorstwie (z K. Filipkiem). Fakt, że Habilitantka potrafi współpracować przy przygotowaniu 

publikacji świadczy na jej korzyść; sposób opisu jej wkładu jest przy tym klarowny i nie pozostawia 

wątpliwości co do zakresu faktycznie wykonanych przez nią zadań. Jednocześnie zdecydowana 

większość artykułów jest jednoautorska, co pozwala ocenić styl pracy badawczej oraz umiejętności 

konstruowania argumentacji. Większość artykułów została opublikowana w czasopismach liczących się 

w polu subdyscypliny, w którym porusza się Habilitantka. Takie publikacje służą włączeniu się w 

dyskusję toczącą się w danym środowisku; ich wybór interpretuję jako strategiczny z perspektywy 

dalszej kariery naukowej Habilitantki i budowania jej pozycji międzynarodowej. Dwa artykuły ukazały 

się w Studiach Socjologicznych; w ten sposób dr Polkowska dociera z wynikami swoich badań do 

polskiego środowiska socjologicznego. Jeden z artykułów został opublikowany w European Societies, 

czasopiśmie afiliowanym przy European Sociological Association. Można naturalnie oczekiwać, że w 

przyszłości dr Polkowska będzie celowała w czasopisma o najwyższej renomie i IF, jednak na potrzeby 

habilitacji taka konstrukcja cyklu habilitacyjnego wydaje się wystarczająca.  
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W przypadku powiązanego tematycznie cyklu artykułów recenzent/ka staje przed niełatwym zadaniem 

oceny dzieła, któremu spójność nadaje interpretacja Habilitanta/ki przedstawiona w autoreferacie. 

Przyznam, że w przypadku tego konkretnego cyklu artykułów ta uspójniająca interpretacja była 

szczególnie przydatna. Jestem zdania, że dr Polkowska powinna była rozwinąć te fragmenty 

autoreferatu w odrębny artykuł, łączący rozproszone wątki zawarte w poszczególnych artykułach i 

pozwalający lepiej dostrzec samodzielny wkład w rozwój subdyscypliny.   

Poszczególne artykuły w cyklu dowodzą technicznej sprawności Habilitantki w przygotowywaniu 

publikacji w krótkim formacie. Artykuły przedstawiają rezultaty badań własnych dr Polkowskiej 

przeprowadzonych metodami jakościowymi. Wachlarz metod wykorzystywanych przez Habilitantkę 

jest szeroki: od wywiadów i obserwację przez analizę treści i metaanalizę literatury przedmiotu. 

Metodologia badań jest prezentowana w sposób wyczerpujący i spójny; mam pewne wątpliwości co do 

sposobu interpretacji zaleceń teorii ugruntowanej przedstawionej w artykule 6, ale nie wpływa to na 

odbiór wniosków płynących z wykonanej analizy. W warstwie teoretycznej Habilitantka wykorzystuje 

poszczególne koncepcje i pojęcia pojawiające się w nowszej literaturze przedmiotu jako punkt 

odniesienia dla analizy empirycznej, ale nie dąży do pogłębionego teoretyzowania. Teoria dostarcza 

szkieletu pojęciowego, jednak w przypadku niektórych artykułów trudno było się oprzeć wrażeniu, że 

pełni rolę wymaganego sztafażu, ale nie podpowiada wyjaśnień i interpretacji. W moim odczuciu 

dotyczy to zwłaszcza wykorzystania koncepcji przyspieszenia Harmuta Rosy (artykuł 10), a w pewnym 

stopniu również koncepcji ANT (artykuł 7). Mam też niewielkie zastrzeżenie do sposobu prezentacji 

materiału empirycznego: moim zdaniem prezentowane cytaty z wywiadów są zbyt lakoniczne i służą 

jako ilustracja, a nie materiał do interpretacji. W rezultacie analiza tematyczna w artykule 2 i 8 wydaje 

się nieco powierzchowna.  

Zastanawiając się nad wkładem Habilitantki w rozwój dyscypliny zadałam sobie pytanie o to czego 

dowiedziałam się z jej publikacji jako badaczka zajmująca się przemianami pracy w kontekście 

przyśpieszających zmian technologicznych i globalizacji.  

• Artykuł 1: Koncepcja pracy prekarnej cieszy się zainteresowaniem badaczy jakościowych na 

całym świecie. Kategoria ta często jest wykorzystywana bez pogłębionej refleksji teoretycznej. 

Poza wymiarami analitycznymi zidentyfikowanymi w jednej z popularniejszych propozycji 

pojęciowych, badacze zwracają uwagę na szereg innych wymiarów. Analiza ta nie 

rewolucjonizuje myślenia o pracy prekarnej, ale w pewnym stopniu włącza się w trwającą 

dyskusję precyzującą to pojęcie.  

• Artykuł 2 i 3: Praca prekarna to konstrukt społeczny. Mimo że obiektywnie pewne rodzaje pracy 

mogłyby zostać uznane za prekarne, zakotwiczenie pracownika w specyficznych światach 

społecznych wpływa na jego lub jej poczucie i przekonanie, że wykonywana praca (nie) należy 

do prekarnych.  

• Artykuł 4, 5, 6 i 9: Pewne rodzaje pracy platformowej spełniają kryteria pracy prekarnej. W tym 

obszarze zabrakło mi pogłębionej dyskusji na temat związku między pracą prekarną a pracą 

platformową wykonywaną przez osoby o zróżnicowanych kompetencjach i różnym 

usytuowaniu w strukturze społecznej. Wątki te nie są omówione w sposób systematyczny za 

wyjątkiem artykułu 4; w pozostałych artykułach Habilitantka tylko pobocznie skupia się na 

wyodrębnieniu czynników, które sprawiają, że praca platformowa staje się prekarna.  

• Artykuł 8: Prekarna praca platformowa wymyka się tradycyjnym instytucjom rynku pracy, w 

tym również związkom zawodowym. Sięgnięcie po koncepcję „wzajemnej niewidoczności” 

dobrze strukturyzuje analizę, choć mam poczucie, że zabrakło połączenia między narracjami 

pracowników i przedstawicieli związków zawodowych. 
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• Artykuł 9 i 10: Pandemia Covid-19 nasiliła prekarność pracy platformowej w przypadku 

zawodów niewymagających wysokich kompetencji, czego dowodzi analiza doświadczeń 

kurierów przewożących jedzenie.   

• Artykuł 7 miał, w moim odczuciu, pokazać umiejętności Habilitantki w zakresie 

wykorzystywania teorii do interpretacji badanych zjawisk. To dobrze napisany tekst, który 

jednak nie dostarcza klarownego wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania specyficznej 

technologii, jaką jest aplikacja Ubera. Skoro ANT nakazuje w równym stopniu uwzględniać 

aktorów nieludzkich i ludzkich, dlaczego to perspektywa aktorów ludzkich dominuje w 

analizie? Autorka proponuje nietuzinkowy schemat analizy, ale nie wykorzystuje jego 

potencjału. Czytelnik może się tylko domyślać, jakie konkretnie relacje kryją się za „strzałkami” 

liniowych schematów. Być może są to w mniejszym stopniu zarzuty wobec Autorki, w 

większym wobec samej teorii, która doprawdy nie rzuca pomocnych kotwic. Artykuł dr 

Polkowskiej bardzo sprawnie naśladuje niejasny styl klasycznych analiz ANT. Osobiście patrzę 

na ten artykuł jako na udane ćwiczenie zastosowania ANT, ale nie mam poczucia, że akurat ta 

teoria pozwoliła mi lepiej zrozumieć rolę tej konkretnej technologii w życiu społecznym.  

 

Zaprezentowane w cyklu artykuły w sposób technicznie poprawny i narracyjnie sprawny odpowiadają 

na stawiane przez Habilitantkę pytania badawcze. Problem w tym, że z natury rzeczy w przypadku cyklu 

odpowiedzi na te pytania są odgórnie ograniczone liczbą znaków, a refleksje teoretyczne odnoszące się 

do istotnych pytań, jakie stawia socjologia – sprowadzone do wygładzonych wniosków zawartych w tej 

części artykułu, która przedstawia dyskusję i konkluzje. Zamiast zakotwiczonego w teorii, pogłębionego 

opisu, wyjaśnienia i interpretacji zjawisk społecznych, na kształt obrazu naszkicowanego za 

pośrednictwem jakościowych metod badawczych, prezentowane są nam starannie wykonane fragmenty 

układanki zapełniające wąsko zdefiniowane luki badawcze. Niosą one ze sobą pewien potencjał 

teoretyczny, ale to Habilitantka w autoreferacie musiała wytłumaczyć jaki kształt, mrużąc oczy, 

powinniśmy dostrzec po złożeniu niekompletnej mozaiki. Badane zjawisko jest naświetlane z kilku 

stron, ale ogląd pozostaje fragmentaryczny.  Pytanie o to, czy dzieło habilitacyjne czyni znaczący wkład 

w rozwój dyscypliny trzeba w tym przypadku zreinterpretować jako pytanie o to, czy zapełnione przez 

badania Habilitantki luki badawcze wzbogacają w jakimś stopniu wiedzę na temat przemian rynku pracy 

w kontekście rozwoju nowych technologii, intensyfikacji przepływów migracyjnych i rozkładu 

tradycyjnych instytucji rynku pracy oraz stanowią punkt wyjścia do dalszej dyskusji i kolejnych badań. 

I na tak postawione pytanie jestem skłonna odpowiedzieć: tak.  

 

2. OCENA POZOSTAŁEGO DOROBKU NAUKOWEGO 

2.1.PUBLIKACJE 

Po uzyskaniu stopnia doktora dr Polkowska opublikowała pięć rozdziałów w monografiach zbiorowych 

oraz osiemnaście artykułów w czasopismach recenzowanych. Pod względem ilościowym jest to 

dorobek zadowalający, zwłaszcza że jej publikacje nie przeszły bez echa. Są znane w środowisku 

naukowym, o czym świadczy wskaźnik cytowań w Google Scholar. Zaznaczę, że wskaźniki 

bibliometryczne traktuję wyłącznie jako instrument pomocniczy, pozwalający ocenić, czy dorobek w 

ogóle rezonuje w środowisku naukowym; około 100 cytowań z wyłączeniem autocytowań na Google 

Scholar pozwala zakładać, że dany dorobek jest zauważany. Z pozostałej twórczości naukowej 
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szczególnie cenię jej artykuły dotyczące karier kobiet w świecie akademickim z 2013 i 2014 r.  

Dostrzegam techniczną sprawność Habilitantki w przygotowywaniu publikacji akademickich w krótkim 

formacie artykułów lub rozdziałów monograficznych: na ogół mają one poprawną strukturę i 

skrupulatnie dokumentują wyniki badań na tle przywołanej aktualnej literatury przedmiotu. Duże 

zróżnicowanie tematyczne dorobku świadczy o umiejętności poruszania się w różnych polach 

badawczych i nabierania nowych kompetencji w sytuacji zmiany kierunku zainteresowań.  

Dr Polkowska nie opublikowała dotąd żadnej samodzielnej monografii. Taką decyzję podejmuje 

świadomie coraz większa grupa akademików młodszego pokolenia; zarówno formalne, jak i 

dorozumiane wymogi dotyczą głównie publikacji artykułów w wysoko punktowanych czasopismach. 

Napisanie książki jest czasochłonne i wymaga zaplanowania pracy w dłuższym okresie, a przynosi 

jednostce, która zatrudnia naukowca, niemal tyle samo punktów ministerialnych, co artykuł liczący 

kilkanaście stron. Wzorce publikacyjne uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat i 

obecnie nie uchodzi zarzut braku samodzielnych monografii na liście publikacji w ocenie dorobku 

naukowego. Przyznam jednak, że, ku własnemu zaskoczeniu, odczuwam pewien niedosyt: dr 

Polkowska ma całkiem lekkie pióro oraz umiejętność porządkowania rozproszonych wątków i 

niewątpliwie dałaby sobie radę z przygotowaniem monografii w pełni przedstawiającej jej podejście 

teoretyczne i rozwijające wątki z natury rzeczy fragmentarycznie zaprezentowane w artykułach.  

 

2.2.PROJEKTY NAUKOWE 

Na uznanie zasługuje zaangażowanie dr Polkowskiej w realizację grantów krajowych i 

międzynarodowych. Dorobek w postaci dwóch grantów międzynarodowych w roli kierownika projektu 

i jednego w roli wykonawcy oraz jednego grantu krajowego (Miniatura) należy uznać za solidny. W 

2020 r. dr Polkowska uzyskała grant międzynarodowy BARMIG, co należy uznać za niemały sukces. 

Jest kierowniczką całego projektu, co wiąże się z wieloma obciążającymi zadaniami badawczymi i 

organizacyjnymi. 

Doceniam sposób, w jaki dr Polkowska pisze w autoreferacie o aplikowaniu o granty, które nie zostało 

uwieńczone sukcesem: interpretuje je jako cenne doświadczenia pozwalające na nabycie umiejętności 

koniecznych do kolejnych aplikacji grantowych.  

2.3.UMIĘDZYNARODOWIENIE 

Habilitantka odbyła szereg krótkich wyjazdów zagranicznych, zarówno badawczych, jak i 

dydaktycznych. W autoreferacie przekonująco pokazuje korzyści płynące z takich staży: znajomości w 

środowisku badaczy z uczelni zagranicznych owocowały wspólnie składanymi wnioskami o granty 

międzynarodowe.  

Na liście publikacji dr Polkowskiej znajduje się też spora liczba artykułów i rozdziałów opublikowanych 

po angielsku, a na liście wystąpień konferencyjnych figurują referaty na konferencjach 

międzynarodowych. W tym aspekcie dorobek Habilitantki jest więcej niż wystarczający.  
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3. OCENA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Osiągnięcia przedstawione w wykazie oraz w autoreferacie pozwalają ocenić dr Polkowską jako 

zaangażowaną dydaktyczkę. Prowadziła szereg zróżnicowanych, ale konsekwentnie oscylujących 

wokół jej zainteresowań kursów akademickich. Wypromowała 35 prac licencjackich. Nie promowała 

prac magisterskich, ale w wielu jednostkach naukowych doktorzy zwyczajowo nie są dopuszczani do 

promowania prac magisterskich; być może tak było również w tym przypadku. Habilitantka pełniła 

również rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Aktywnie angażowała się w 

przedsięwzięcia z zakresu organizacji dydaktyki (przewodzenie radom programowym na dwóch 

kierunkach, organizacja współpracy w ramach Erasmus).  

 

4. OCENA OSIĄGNIĘĆ ORGANIZACYJNYCH 

Osiągnięcia dr Polkowskiej w tym obszarze oceniam bardzo wysoko. Bez takich osób, gotowych do 

podejmowania niezbędnej a niewdzięcznej pracy organizacyjnej, instytucje akademickie nie byłyby 

zdolne do funkcjonowania. Standardowo pracę tę – co jest elementem w dużej mierze przemilczanych 

nierówności w świecie akademickim – wykonują akademiczki. Pełnienie funkcji zastępcy dyrektora 

jednostki przez blisko dekadę bez wątpienia ogranicza czas na badania, przygotowywanie publikacji, 

angażowanie się w zdobywanie grantów. Osiągnięcia naukowe dr Polkowskiej warto oceniać przez 

pryzmat jej zaangażowania organizacyjnego; mimo dużych obciążeń Habilitantka prowadziła aktywne 

życie naukowe.  

Dr Polkowska jest też zaangażowana w prace Sekcji Socjologii Pracy PTS: jest członkiem Zarządu, 

uczestniczy w organizacji konferencji międzynarodowych. Również w tym miejscu chciałabym 

podkreślić potrzebę docenienia zaangażowania tego typu: czym innym jest czysto fasadowa 

przynależność do rozmaitych komitetów czy sekcji, z lubością prezentowana przez niektórych 

pracowników naukowych w sążnistych wykazach osiągnięć, a czym innym czynna praca na rzecz 

środowiska, przynosząca realne efekty w postaci instytucjonalnego rozwoju danej subdyscypliny.  

Za ważną aktywność organizacyjną uznaję także zaangażowanie dr Polkowskiej w roli ewaluatorki 

wniosków w schematach finansowania takich jak COST czy Horyzont oraz recenzentki artykułów 

naukowych w czasopismach.  

 

5. OCENA POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ 

Habilitantka w stopniu podstawowym angażuje się w popularyzację nauki oraz współpracę z otoczeniem 

uczelni. Przyjmuję, że nadmiar obowiązków organizacyjnych nie sprzyja większemu zaangażowaniu w 

tym obszarze.  

 

6. KONKLUZJA 

Osiągnięcie habilitacyjne oceniam pozytywnie, acz z wyszczególnionymi wyżej zastrzeżeniami. 

Pozostały dorobek publikacyjny oceniam jako dostateczny, dorobek projektowy jako bardzo dobry, 

podobnie jak poziom umiędzynarodowienia. Wysoko oceniam dorobek organizacyjny dr Polkowskiej, 
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podobnie jak jej dorobek dydaktyczny. Całość dorobku Habilitantki jest efektem trzeźwo zaplanowanej 

i konsekwentnie realizowanej kariery akademickiej, przebiegającej w spokojnym tempie (od obrony 

doktoratu w 2022 r. upłynie 13 lat) i sformatowanej pod wymogi, jakie stawia reforma nauki w Polsce. 

Habilitantka przeprowadziła własne badania i na ich podstawie przygotowała rzeczowe publikacje, 

wystarczające, żeby dowieść, że będzie potrafiła się odnaleźć w roli samodzielnego pracownika 

naukowego.  

Biorąc pod uwagę zarówno ocenę wskazanego przez Habilitantkę osiągnięcia naukowego, jak i ocenę 

pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych stwierdzam, że dr 

Dominika Polkowska spełnia ustawowe i zwyczajowe wymogi stawiane dorobkowi habilitacyjnemu. 

W związku z powyższym opowiadam się za nadaniem dr Polkowskiej stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. 

iPad (Renata)


