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Wstêp
Wed³ug teorii d³ugich cykli koniunkturalnych, 

rewolucja technologiczna nieuchronnie prowadzi 
-

nomicznych. Upowszechnianie siê technologii 
w kolejnych sektorach skutkuje przekszta³ceniami 

struktur spo³ecznych, a te (przez oddzia³ywanie 

nowych instytucji socjoekonomicznych [1].

rynek pracy, a z perspektywy przekszta³ceñ socjo-

70. XX wieku, w ostatnich latach pojawi³y siê 

-
nictwem platform internetowych.

Artyku³ ma na celu dokonanie analizy, 
na podstawie publikacji UE, jak niestandardowe 
formy zatrudnienia, w tym praca przez Internet, 

spo³eczno-ekonomiczne. W pierwszej jego 

pracy z wykorzystaniem platform internetowych. 
Nastêpnie niestandardowe formy wykonywa-
nia pracy oceniono z perspektywy jednostki, 

-
riuszy ¿yciowych, wp³ywem przemian demogra-
ficznych i spo³ecznych na podejmowanie pracy 

dla systemu zabezpieczenia spo³ecznego i modelu 
polityki spo³ecznej pañstwa dobrobytu.

Niestandardowe formy wykonywania pracy 

W artykule przeanalizowano przemiany na rynku pracy i upowszechnienie siê niestan-
-

i pracy z wykorzystaniem platform internetowych. Rozpatrzono ekspansjê tych form 
-

cyfrowa

The article analyses changes on modern labour market and an expansion of non-standard 
forms forms of  job execution in the so-called digital economy, focusing on individual, social 
and public factors. The role of non-standard forms of  job execution for labour market flexibility 
is developed, in the context of digital economy and online platform work. At micro level, the 
concept of individualism is considered. At social level, changing social roles are described. In 
the last part, the article focuses on transformation of modern state and public expectations.
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-
dzielenia (ang. collaborative economy, sharing 
economy).

Jak czytamy w publikacji Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, w gospo-

-

-

-

-
akcji miêdzy dostarczycielami a u¿ytkownikami 
us³ug. Przyk³adem takiej platformy jest Airbnb, 

-

-
czeñ, grafiki, edycji tekstu czy pozycjonowania 

stron. Platformy internetowe wykorzystywane 

-

eksperci (odpowiednio Coursera i Skillshare).
-

sta³a siê tematem debaty publicznej, powodem 

-

Unii Europejskiej [2].

zatrudnienia. Co wiêcej, osadzenie produkcji 

¿e upowszechnienie siê nowych technologii 

kulturowym, zakorzenionym interesom i ustro-

-
widualnej, spo³eczeñstwa i pañstwa.

Z perspektywy jednostki upowszechnianie 
i rozszerzanie niestandardowych form wyko-
nywania pracy w spo³eczeñstwach wysoko 

-
wizmu – zmianami scharakteryzowanymi przez 

strony, ka¿dy cz³owiek ma prawo do realizacji 
indywidualnego scenariusza ¿yciowego. Z drugiej 

za powodzenie realizowanego scenariusza, 
-
-

uprzednim okresem zatrudnienia czy obwaro-

szans na podjêcia pracy.
W tej perspektywie ewolucja form wykony-

-

-

czasu pracy w 2015 roku
Fig. 1. Employment structure based on the type of employment contract (working time arrangements excluded) in the 
European Union in 2015

https://www.eurofound.europa.eu/pl/data/european-
-working-conditions-survey [dostêp: 01.03.2019]

wymiarze czasu pracy, w sta³ych godzinach 

czasu pracy oraz w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcê. Tym samym do niestandardowych 

-

-
nowsze formy zarobkowania – w ramach gospo-

-
dardowych form wykonywania pracy na rynku 

-
tury gospodarczej i rozwoju technologii, po drugie 
z regulacji rynku pracy, po trzecie z regulacji sys-
temu zabezpieczenia spo³ecznego, a po czwarte 
– z tradycji i uwarunkowañ historycznych.

-

cyfrowego rynku i przedsiêbiorstwa. Jest 
to wirtualne miejsce spotkania siê poda¿y i po-
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w ramach pe³noetatowego i d³ugoterminowego 
zatrudnienia u jednego pracodawcy zostaje 

przez horyzontalne przechodzenie miêdzy 
stanowiskami, zmianê miejsca zatrudnienia, 
przekwalifikowanie siê, kszta³cenie ustawiczne, 
zmianê form zatrudnienia, wymiaru czasu pracy 

-
stycznemu dostosowywaniu do popytu i poda¿y 
na rynku pracy, zatrudnienie niestandardowe 

z perspektywy wymiaru ekonomicznego, ale 
-

znacznik sukcesu spo³ecznego i czynnik straty-
fikacji spo³ecznej.

Popularyzacja i urozmaicanie niestandar-
dowych form wykonywania pracy to zjawiska 

edukacji i wy¿szymi kwalifikacjami kadr, pod-

wychodzenia z rynku pracy. W rezultacie ak-

miejsce w ¿yciu cz³owieka, wype³nia coraz wiêcej 
-

minuje podejmowane decyzje. Z tej perspektywy 

sferami ¿ycia.
-

sytuuje cz³owieka w niestabilnych, niezapew-

i socjalnego warunkach. Upowszechnienie form 

wynagrodzenia (np. umowy zawierane bez 

zerogodzinowe,  
-

-

wykonywania pracy.

Kontekst spo³eczny
Wzrost znaczenia niestandardowych form 

siê spo³eczeñstw wysoko rozwiniêtych pañstw 

dobrobytu (welfare state

-

-
tegii ¿yciowych, a w konsekwencji zwiêkszona 

Dotychczasowa gwarancja pomocy jednostce 

-

-

dobrami ni¿ mia³o to miejsce u zarania pañstwa 

W wyniku starzenia siê spo³eczeñstw wy-

produkcyjnym w populacji i konieczne staje siê 
-

stosowanych do odmiennej od dotychczasowej 

podejmowanie pracy w niepe³nym wymiarze 

-

w wieku 50+. Pozwala to na przed³u¿anie 

nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale te¿ 
spo³ecznych.

-
wych form wykonywania pracy mo¿e nie tylko 

-
-

dycyjnych instytucji spo³ecznych. Na przyk³ad 
charakterystyczny dla Wielkiej Brytanii wzorzec 

mê¿czyzna, a kobieta realizuje siê zawodowo 
w mniejszym ekonomicznie i czasowo stopniu, 

[6]. Upowszechnienie niestandardowych form 
zatrudnienia na brytyjskim rynku pracy pozwala 

-

-
-

sko-opiekuñczych.
Taki kierunek rozwoju rynku pracy zdaje siê 

-
-
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Rys. 2. Odsetek zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy 
w 2006 i 2018  w krajach Unii Europejskiej

-

do coraz szerszego wykorzystywania nadwy¿ek, 
-
-

i historycznie ukszta³towanego i oczekiwanego 

Upowszechnianie siê niestandardowych 
form wykonywania pracy powoduje zwiêkszenie 

w d³ugookresowym horyzoncie czasowym. 
-

rych stabilny stosunek pracy stanowi³ podstawê 
zabezpieczenia spo³ecznego gwarantowanego 
przez realizowany w pañstwie dobrobytu model 
polityki spo³ecznej, niestandardowe formy pracy 

pracy. Ponadto, zatrudnienie niestandardowe 
-
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-

bazuje na metodzie innej ni¿ zabezpieczeniowa, 

-

W systemach zbudowanych na zasadzie metody 

op³acania sk³adki; np. w Niemczech), albo pomo-

np. w krajach anglosaskich), upowszechnienie 
niestandardowych form zatrudnienia powo-

-
stwa z systemu zabezpieczenia spo³ecznego. 
W konsekwencji praca na podstawie zatrudnienia 
niestandardowego przesuwa na jednostkê 

zarobkowania), takiego jak utrata pracy czy 

sêdziwego wieku.
Upowszechnienie niestandardowych form 

wykonywania pracy rozpatrywane jest tak¿e 

-
-

i promuje niestandardowe formy zatrudnienia. 
-

wiada strukturalnym zmianom wysoko techno-
logicznej gospodarki us³ugowej o globalnym ³añ-

kapita³u ludzkiego i dostosowuje siê do coraz 
-

do zdobycia lub zwiêkszenia przewagi konkuren-
cyjnej, pod naciskami organizacji miêdzynarodo-
wych, a tak¿e w wyniku przekszta³ceñ modelu 
polityki spo³ecznej i przechodzenia od modelu 
pañstwa dobrobytu – welfare state, do pañstwa 

workfare state.
O ile bowiem welfare state

-

workfare 
state – warunkuje zapewnienie bezpieczeñstwa 

-

w budowaniu bogactwa i rozwoju spo³eczeñstw 
oraz znaczeniem zapobiegania korzystaniu z do-
brodziejstw pañstwa dobrobytu bez wnoszenia 
solidarnego wk³adu.

W efekcie, bezpieczeñstwo spo³eczne wa-

-

-
zyka, jak i pomocy z podjêciem pracy. Co wiêcej, 

-
¿enie do zagwarantowania pe³nego zatrudnienia 
w pe³nym wymiarze czasu pracy, to workfare 
state
wszystkich, akceptuje i promuje niestandardowe 
formy zatrudnienia.

Tak jak welfare state
na procesy uprzemys³owienia, tak workfare state 

-

wyrazem dostosowywania siê instytucji pañstwa 
do neoliberalnego modelu gospodarki globalnej. 

-

-
-

dobrobytu obywatelstwo, zostaje uzupe³niona 
przez kryterium zatrudnienia – uprzedniego lub 

-
czenia. W konsekwencji pojawia siê dodatkowe 

form wykonywania pracy jest nastêpstwem, ale 
-
-

nione by³oby bowiem oczekiwanie, ¿e rynek 

spo³ecznego.

-
nie w dziedzinie technologii komunikacyjnych i in-
formacyjnych. Pod ich wp³ywem przekszta³ceniu 

spo³eczeñstwa wysoko rozwiniête poddawane 
-
-

czenie swobodnego kszta³towania scenariuszy 
-

-

strony, zatrudnienie niestandardowe odzwiercie-

do wymagañ globalnej, wysoce konkurencyjnej 
i opartej na innowacjach gospodarki.

Ekspansja niestandardowych form wy-

gospodarczego i spo³ecznego, z jakim mamy 

-

¿e sukces w globalnej gospodarce jest mo¿liwy 
-

-

¿yciowych.
-
-

struktury spo³eczne i instytucje pañstwowe, 

-

spo³eczeñstwa i pañstwa.
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