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nika w jego obszarach pozazawodowych. Nierozerwalnie 
związana z życiem osobistym, jest ważnym elementem 
implikującym plany zdrowotne, prokreacyjne oraz towa-
rzyskie. Należy tutaj podkreślić, że „praca jest zespołem 
czynności prowadzących do zaspokojenia ludzkich potrzeb, 
posiadających społeczną doniosłość i zapewniających jed-
nostkom i grupom, które ją wykonują, określoną pozycję 
w społeczeństwie” (Szczepański 1961: 171). 

Celem pierwszej części artykułu jest przedstawie-
nie wybranych aspektów rynku pracy, z uwzględnieniem 
stopy bezrobocia, jakości pracy i kategorii working poor. 
Druga część artykułu poświęcona jest prezentacji wyników 
autorskich badań z zakresu zjawiska pracy i aspektów po-
zapracowych. Przyczynkiem do przeprowadzonego przez 
Autorów badania pilotażowego był stały kontakt współ-

Wstęp

Praca, wraz z jej znaczeniem dla ludzi, jest zjawiskiem 
dynamicznym. W dobie szeroko rozumianych przemian 
społecznych, gospodarczych i technologicznych należy 
zastanowić się nad jej współczesnym znaczeniem dla pra-
cowników i pracodawców, tak w skali lokalnej, jak i kra-
jowej oraz międzynarodowej. Pomimo dynamiki zjawiska, 
niezmienne jednak pozostaje ocenianie pracy jako dobra 
o szczególnym znaczeniu. Dzięki realizowaniu roli pracow-
nika, jednostka ma możliwość zarobkowania. Nabywając 
nowe kwalifikacje podlega procesom praktycznego kształ-
cenia, a utrzymując kontakty ze współpracownikami oraz 
pracodawcą doskonali swoje umiejętności interpersonalne. 
Praca wpływa również w znaczący sposób na życie pracow-
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a współczesna polityka społeczna 
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Selected aspects of the Polish labour market and the contemporary 
social policy – based on a pilot study of Manufaktura workers

In the modern capitalistic economies, work is one of the 
most important available goods which has also a major impact on 
the lives of employees. The type of work that people are doing, 
clearly affects other spheres of their life, among others: family life, 
social relations, leisure time, but also health and legal issues: so-
cial security, education, access to public health care. In this article 
the authors present selected characteristics of the Polish labour 
market and the results of the pilot study conducted among an un-
representative sample of people providing work in a various re-
tail outlets in the largest shopping center in Łódź – Manufaktura. 
The study drew from the institutionalized life course by Kohli and 
Standing’s precariat.

Keywords: social policy, job security, polish labour market, work-
ing poor.

We współczesnych gospodarkach kapitalistycznych praca sta-
nowi jeden z najważniejszych dostępnych towarów, a jednocześnie 
wywiera duży wpływ na życie zatrudnionych. To, jaką ludzie wyko-
nują pracę, wyraźnie oddziałuje także na ich funkcjonowanie poza 
nią: życie rodzinne, kontakty towarzyskie, spędzanie wolnego czasu, 
ale także na kwestie zdrowotne i prawne: zabezpieczenie społecz-
ne, edukację, dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W artykule 
Autorzy przedstawiają wybrane charakterystyki dotyczące polskie-
go rynku pracy oraz wyniki pilotażowego badania ankietowego, 
przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie wśród osób 
świadczących pracę w różnych punktach handlowo-usługowych 
na terenie największej łódzkiej galerii handlowej – Manufaktury. 
Badanie czerpało z koncepcji zinstytucjonalizowanego cyklu życia 
Kohliego oraz prekariatu Standinga.

Słowa kluczowe: polityka społeczna, prekariat, polski rynek pracy, 
pracujący biedni.
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znajdującym się w centrum Łodzi. Teren Manufaktury to 
przeobrażony i dostosowany do komercyjnych wymogów 
zespół fabryczny Izraela Poznańskiego. Funkcjonuje tu wie-
le podmiotów gospodarczych o różnych profilach specjali-
zacji, które stanowią źródło pracy dla osób mieszkających 
w Łodzi i najbliższych miastach (m.in. Aleksandrów Łódz-
ki, Zgierz). Autorzy uważają, że poznanie warunków pra-
cy w galeriach handlowych jest ważne również z powodu 
istnienia w Polsce około 430 centrów handlowych (Polska 
Rada Centrów Handlowych 2014), w których zatrudnienie 
znajduje znacząca liczba ponad 370 tysięcy osób2.

Punktem wyjścia dla analizy są przemiany, jakie zaszły 
na rynku pracy w Polsce oraz próba oceny jego stanu obec-
nego. Przy omówieniu tych zagadnień zostaną wykorzysta-
ne m.in. dane zastane odnoszące się do stopy bezrobocia, 
wskaźników jakości pracy, a także zjawiska woorking poor. 
W drugiej części przedstawione zostaną teorie stanowiące 
inspirację dla Autorów na wszystkich etapach przeprowa-
dzonych badań: planowania, realizacji oraz opracowywania 
ich wyników. Są nimi prekariat w ujęciu zaproponowanym 
przez G. Standinga oraz koncepcja zinstytucjonalizowanego 
cyklu życia M. Kohliego. Następnie zostanie przedstawiona 
metodologia przeprowadzonego badania wraz z jego wy-
nikami. Ostatnią część artykułu stanowią rekomendacje 
zaproponowane przez Autorów, których celem ma być po-
głębienie refleksji nad zmianami mogącymi prowadzić do 
zmniejszenia lub wyeliminowanie aktualnych problemów 
rynku pracy.

Rynek pracy w Polsce

Omawiając przemiany, które zaszły na polskim rynku 
pracy, niewątpliwie należy odwołać się do transformacji 
ustrojowej oraz jej skutków. Radykalna zmiana krajowej sy-
tuacji gospodarczej była spowodowana przeorientowaniem 
z modelu centralnie planowanego na rynkowy. Efektem tych 
przemian było zapoczątkowanie procesów szeroko zakrojo-
nej prywatyzacji, wzrost znaczenia działalności gospodarczej, 
wyraźny wzrost bezrobocia. Popyt i podaż, także na rynku 
pracy, wyznaczyły reguły gry ekonomicznej na nowo. Naj-
mocniej zaakcentowaną zmianą stało się podejście do pracy. 
Posiadanie pracy zaczęło być postrzegane jako droga umożli-
wiająca samorealizację, natomiast zatrudnienie można było 
znaleźć poprzez wykazanie się konkurencyjnością na kształ-
tującym się rynku pracy (umiejętności, talent, kompetencje, 
posiadane uprawnienia). Długookresowym, negatywnym 
skutkiem przemian gospodarczych stała się sytuacja tych 

2 Prawdopodobnie Autorzy raportu uwzględniają tylko osoby zatrudnione 
na umowy o pracę. 

Autorki artykułu z osobami świadczącymi pracę na terenie 
największego centrum handlowego w Łodzi – Manufaktury. 
Podczas obserwacji i rozmów z pracownikami oraz zlece-
niobiorcami kształtowały się przemyślenia dotyczące stanu 
i sensu zjawiska, jakim jest praca, a przede wszystkim pra-
cy wykonywanej przez nich w sferze handlowo-usługowej. 
Najczęściej pojawiającym się aspektem w refleksjach doty-
czących zarobkowania w oparciu o umowę cywilnoprawną 
było – w odczuciu pracowników – powolne odchodzenie od 
bezpieczeństwa, z jakim wiąże się (lub też wiązało) zatrud-
nienie. Po 25 latach od wprowadzenia liberalnej gospodarki 
rynkowej, umowy o pracę na czas nieokreślony nadal sta-
nowią najczęściej zawieraną formę umów z pracownikami 
najemnymi. Według danych GUS, około 73% wszystkich 
zatrudnionych posiada najwyższe gwarancje zatrudnienia 
wynikające ze stosunku pracy (Główny Urząd Statystyczny 
2014). Pomimo tego, jak zauważa J. Urbański, polski rynek 
pracy w ciągu ćwierć wieku uległ przemianom, które wyni-
kały z trzech rodzajów uelastyczniania: zatrudnienia, czasu 
pracy oraz płac (Urbański 2014: 90). 

Co ważne z perspektywy badania zjawiska współcze-
snej pracy, brakuje dokładnych danych dotyczących wiel-
kości zatrudnienia w oparciu o inne, od umowy o pracę, 
formy zatrudnienia. Według danych Eurostatu, udział osób 
zatrudnionych na czas określony w ogóle wszystkich za-
trudnionych w Polsce wzrósł z 5,4% w 1997 roku, do 28,3% 
w roku 2014 i jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Dla 
porównania, średnia wśród państw członkowskich UE wy-
niosła w 2014 roku 14%, natomiast w krajach strefy euro 
około 15,3%1.

Idąc dalej, ta nierozpoznana strefa rynku pracy w Pol-
sce nie pozwala stwierdzić, jaki odsetek wszystkich zatrud-
nionych na umowy inne niż o pracę, decyduje się świa-
domie na taką formę zatrudnienia, a ile osób robi to, nie 
mając innej legalnej alternatywy zarobkowania. Urbański 
stwierdza, że „dokładna skala zawierania umów cywilno-
prawnych w miejsce umów o pracę nie jest znana. Ogólnie 
stowarzyszenia pracodawców i ich eksperci szacowali licz-
bę samozatrudnionych w 2007 roku na około 600 tysięcy 
osób, natomiast związki zawodowe na 1,5 miliona osób. (…) 
otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, ile z tych osób wo-
lałoby być zatrudnionych na tzw. etacie” (Urbański 2014: 92).

Zainteresowania badawcze zostały zogniskowane na 
C.H. Manufaktura nie tylko z powodu nawiązanych wcze-
śniej kontaktów z pracownikami centrum, ale również dla-
tego, że wspomniany kompleks handlowo-usługowy jest 
jednym z największych, jeżeli nie największym, pracodawcą 

1 Eurostat,  (2016) Temporary employees as percentage of the total num-
ber of employees, by sex and age, https://data.europa.eu/euodp/en/
data/dataset/aT77OQvwY5C6KC3LrPlvA [30.07.2016].
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rewolucji przemysłowej (Stanaszek 2004: 149).
Jednym z pierwszych polskich badań dotyczących zja-

wiska pracujących ubogich jest komunikat CBOS z 2008 
roku5. W ustalonej definicji biednego pracującego przyję-
to, że jest osobą „wykonującą pracę zarobkową w pełnym 
lub niepełnym wymiarze godzin, której zrównoważony 
rozporządzalny dochód netto per capita w gospodarstwie 
domowym sytuuje się poniżej 60% mediany dochodu ca-
łej analizowanej populacji”. W 2008 roku dorośli pracujący 
biedni stanowili 6,6% populacji – co stanowiło około 2 mln 
Polaków. Uśredniony miesięczny dochód z ich pracy wy-
nosił 786 zł netto. 46,5% pracujących biednych stanowiły 
kobiety, 53,5% mężczyźni. Ponad połowę ubogich pracują-
cych stanowiły osoby mające co najmniej 40 lat (55,1%). 
Biedni pozostający aktywni zawodowo najczęściej byli 
mieszkańcami wsi i mniejszych miejscowości (70,2% pra-
cujących biednych deklarowało mieszkanie na wsi i w mia-
stach liczących do 20 tysięcy mieszkańców). W przypadku 
poziomu wykształcenia 73,5% biednych zadeklarowało 
wykształcenie zasadnicze lub średnie, natomiast 8,7% 
legitymowało się wykształceniem wyższym. Jest to infor-
macja istotna, zwłaszcza w połączeniu z przynależnością 
społeczno-zawodową. Grupa robotników była najbardziej 
liczną grupą w populacji. Pracujący biedni stanowili w niej 
42,3%. Kolejne miejsca w zestawieniu przypadły rolnikom 
(19,1%)  i pracownikom fizyczno-umysłowym (18,8%). Pra-
cownicy umysłowi niskiego i wysokiego szczebla stanowili 
odpowiednio 11,2% oraz 4,3%. 

Zdecydowana większość ludzi biednych pracowała 
w wymiarze pełnego etatu. W opinii większości badanych 
praca zapewniała im pewność zatrudnienia oraz związaną 
z tym stabilizację, a także nadawała poczucie sensu wyko-
nywanym zadaniom. Biedni pracujący ocenili najgorzej: 
wysokość osiąganych zarobków oraz świadczenia socjalne 
przysługujące z powodu pracy (prawie 70% respondentów 
oceniło te kategorie jako niewystarczająco zadowalające). 
Autorzy opracowania CBOS wskazali, że poruszenie tema-
tyki biednych pracujących jest niezwykle istotne, ponie-
waż w powszechnych, potocznych opiniach respondentów 
współwystępowanie zatrudnienia i zjawiska ubóstwa jest 
czymś kuriozalnym, wręcz niemożliwym. Autorzy raportu 
zwracają uwagę na to, że bieda, która dotyka polskich wor-
king poor, nie jest biedą wykluczającą społecznie, związa-
ną z bezrobociem, występowaniem dysfunkcji społecznych 

5 Dane przytoczone w tej części artykułu zostały zaczerpnięte z sonda-
żu Centrum Badania Opinii Społecznej Warunki życia społeczeństwa 
polskiego – problemy i strategie, który przeprowadzono w 2007 roku 
na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców 
Polski. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania utworzo-
no raport Pracujący biedni z 2008 roku, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2008/K_182_08.PDF [30.07.2016]. 

grup społecznych, które poprzez nieobecność na rynku pracy 
zaczęły być zależne od instytucjonalnej opieki i pomocy pań-
stwa, co mogło skutkować powstawaniem procesu stygma-
tyzacji klientów pomocy społecznej (ang. welfare stigma)3.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd 
Statystyczny w 1990 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,5%, 
w 1993 roku wzrosła do poziomu 16,4% (Główny Urząd 
Statystyczny 2016). W latach 1994-1998, dzięki wzrosto-
wi gospodarczemu, sytuacja na rynku pracy polepszyła 
się w znaczący sposób (stopa bezrobocia spadła do 10,4% 
w 1998 roku). W 1996 roku przyjęty został Kodeks pracy, 
który zapewnił pracownikom zwiększoną ochronę zatrud-
nienia nabytego w ramach stosunku pracy. W latach 1999-
2005 stopa bezrobocia wzrosła w wybranych latach okresu 
osiągając poziom 18-20%. Lata 2006-2008 stanowiły okres 
zmniejszania się bezrobocia w naszym kraju, które w 2008 
roku osiągnęło poziom 9,5%. 

Lata 2009-2013 zaowocowały wzrostem stopy bez-
robocia (od 12,1% w 2009 roku do 13,4% w 2013 roku). 
Gwałtowne pogorszenie koniunktury w tym czasie było 
spowodowane światowym kryzysem gospodarczym, któ-
ry w wyraźny sposób oddziaływał na zachowania na rynku 
pracy i poziom życia ludności. Ograniczony popyt na usługi 
i towary skutkował spadkiem obrotów handlowych. Przy 
zastoju i ponoszonych stratach pracodawcy prowadzili po-
litykę zmniejszania zatrudnienia, powodując zwiększenie 
liczby osób bezrobotnych. Dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego z lipca 2016 roku pokazują, że stopa bezrobocia 
lokuje się na poziomie poniżej 10% i tym samym powróciła 
do poziomu z 2008 roku.

Narzędzia i instrumenty polityki państwa, zmierzającej 
do zapewnienia dobrej i stabilnej sytuacji na rynku pracy (dla 
pracowników i pracodawców), powinny uwzględniać kate-
gorię, jaką stanowią osoby określane mianem „biedni pra-
cujący” (ang. woorking poor). Zjawisko pracujących, którzy 
pomimo faktu zatrudnienia żyją w biedzie, jest elementem 
stosunkowo nowym w dyskursie publicznym, co nie znaczy, 
że problem wcześniej nie istniał4. Termin pojawił się w latach 
70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, choć korzeni same-
go zjawiska należy upatrywać w sytuacji robotników z okresu 
3 Więcej o zjawisku można przeczytać [w:] Kudlińska I., (2011) Stygmaty-
zacja społeczna jako perspektywa teoretyczno-badawcza na przykładzie 
badań nad stygmatyzacją ludzi biednych, „Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Sociologica”, nr 38.
4 Istnienie woorking poor można rozpatrywać w perspektywie zjawiska 
prac śmieciowych (ang. junk jobs), biednych pracujących (ang. in-work 
poverty) oraz pracowników nisko opłacanych (ang. low-wage workers), 
więcej o współwystępujących zjawiskach można przeczytać [w:] Muster 
R., (2012) Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania za-
trudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników, „Studia Socjologiczne”, 
nr 3; Stanaszek A., (2004) Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we 
współczesnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2; Kozek W., Kubisa J., 
Ostrowski P., (2005) Pomiędzy junk job a woorking poor. Nisko kwalifiko-
wana, nisko płatna praca w usługach w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10. 
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zasady mogą mieć charakter nieformalny – jak na przykład 
przekonania i wiara, formalny – np. prawo odnoszące się 
do obowiązku edukacji dziecka, ale również mogą to być 
strukturalnie zorganizowane systemy – np. system opieki 
zdrowotnej. Stworzone w ten sposób ramy ułatwiają roz-
wiązywanie problemów strukturalnych, które pojawiły się 
w wyniku przejścia do gospodarki wolnorynkowej, w któ-
rej główną rolę odgrywają relacje pomiędzy pracownikami 
a pracodawcami. 

Kohli (2007: 256) wymienia cztery rodzaje struktural-
nych problemów, którym zinstytucjonalizowany cykl życia 
przeciwdziała lub których negatywne konsekwencje ogra-
nicza:

• racjonalizację, rozumianą w kontekście wszelkiej 
działalności ekonomicznej oraz samych przebiegów 
życia jednostek;

• integrację mocno zróżnicowanych sfer życia, którymi 
są przede wszystkim praca i rodzina;

• następstwo, rozumiane jako próba zarządzania prze-
pływem pokoleń przez społeczeństwo i gospodarkę 
osiąganego poprzez tworzenie kryteriów i regulacji 
odnoszących się do zastępowalności poszczególnych 
jednostek i całych grup wiekowych (np. wyznaczenie 
wieku obowiązkowego przejścia na emeryturę);

• problem kontroli społecznej w sytuacji indywiduali-
zowania się sposobów życia.

Rozwiązując te problemy, zinstytucjonalizowany cykl 
życia przyczynił się do stworzenia swoistego bezpieczeń-
stwa, stabilności i przewidywalności w cyklu życia składa-
jącym się z kolejnych zbiorowych tranzycji, wśród których 
wymienić można przejście od dzieciństwa do edukacji, od 
edukacji do zatrudnienia i założenia własnej rodziny, aż do 
opuszczenia rynku pracy, emerytury i w dalszej perspek-
tywie śmierci (Leisering 2003: 10). Z punktu widzenia ba-
dania przeprowadzonego wśród pracowników centrum 
handlowego Manufaktura, koncepcja Kohliego pozwala na 
postrzeganie sytuacji zawodowej i życiowej respondentów 
jako – przynajmniej w pewnej części – wyniku polityk reali-
zowanych na szczeblu lokalnym i centralnym. Tym samym 
możliwe staje się również formułowanie rekomendacji dzia-
łań, których podjęcie mogłoby przyczynić się do rozwiąza-
nia problemów dostrzeżonych na drodze postępowania 
badawczego. 

Drugą koncepcją, inspirującą i motywującą do bada-
nia zjawiska pracy, jest prekariat w ujęciu przedstawionym 
przez G. Standinga w 2011 roku. Samo pojęcie – odnoszące 
się jednocześnie do niepewności i proletariatu – nie było 
nowe i stosowano je w naukach społecznych już w latach 
80. minionego wieku, odnosząc się w ten sposób do pra-

lub wyuczoną życiową niezaradnością (Kuźmicz, Stasiowski 
2008: 2). 

Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europej-
skiej, w których zagrożenie ubóstwem dla osób pracujących 
jest relatywnie wysokie (Eurostat 2015a). W 2014 roku w na-
szym kraju 10,6% pracujących w wieku 18 lat i starszych znaj-
dowało się na granicy biedy (średnia unijna wynosiła 9,5%). 
Ponadto ryzyko popadnięcia w ubóstwo jest aż dwukrotnie 
wyższe wśród osób zatrudnionych na kontraktach tymczaso-
wych w porównaniu do pracujących na umowach o pracę na 
pełen etat (Eurostat 2015b). W analizowanym roku working 
poor na kontraktach tymczasowych w Polsce stanowili 11,6% 
wszystkich pracujących (średnia unijna to około 15,5%), na-
tomiast wśród osób zatrudnionych na czas nieokreślony na 
pełen etat wskaźnik ten wynosił 5,5% (średnia unijna 5,9%). 
Raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju, przedstawiający dane dla roku 2010 poka-
zuje również, że Polska osiągała jedne z najgorszych wyników 
wśród państw OECD pod względem przeciętnych wynagro-
dzeń, nierówności dochodowych, zagrożenia bezrobociem 
oraz jakości dostępnej i oferowanej pracy (OECD 2014: 116).

W sytuacji, gdy podjęcie zatrudnienia nie stanowi 
ochrony przed pauperyzacją, mogą pojawić się pytania 
o zasadność polityki pełnego zatrudnienia. Utrzymująca 
się wysoka stopa bezrobocia, w połączeniu z upowszech-
nieniem elastycznych form zatrudnienia, doprowadziły do 
wyłonienia się grupy pracowników określanych prekaria-
tem – ludzi bez nadziei na pracę zapewniającą stabilność, 
bezpieczeństwo oraz samorealizację życiową i zawodową. 
Takie niepewne zatrudnienie stoi w sprzeczności z pożąda-
ną i oczekiwaną sytuacją, jaką jest praca połączona z godzi-
wą płacą, zapewniającą godziwy poziom życia (Seweryński 
2014: 35). 

Inspiracje teoretyczne badania
 

Jedną z dwóch głównych inspiracji teoretycznych, 
motywujących Autorów do przeprowadzenia badania, 
stanowiła koncepcja zinstytucjonalizowanego cyklu życia, 
zaproponowana przez M. Kohliego. Zakłada ona, że cykl 
życia stanowi odrębną społeczną instytucję, posiadającą 
własną i całościową logikę. W związku z tym, nie powinna 
być ona postrzegana jedynie jako swoisty dodatek do in-
nych społecznych instytucji, takich jak edukacja, rynek pra-
cy czy rodzina (Kohli 2007: 254). W ramach tej koncepcji 
zinstytucjonalizowany cykl życia może być definiowany jako 
zbiór zasad i reguł społecznych, pozwalających na utrzyma-
nie ładu społecznego poprzez „przetwarzanie” jednostek 
przez społeczną strukturę (Kohli 2007: 256). Wspomniane 
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dotyczących zadowolenia z pracy oraz wpływu wykonywa-
nej pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne. Badanie pilota-
żowe zostało ograniczone do części wyszczególnionej jako 
galeria handlowa, bez uwzględnienia tzw. food courtu, te-
renu na którym znajdują się lokale gastronomiczne oraz 
podmiotów gospodarczych usytuowanych na zewnątrz 
kompleksu. Drugim celem było przetestowanie stworzo-
nego narzędzia badawczego przed dalszymi badaniami na 
większej próbie respondentów. 

Formularz skierowany do ankietowanych zawierał 23 
pytania, które pozwoliły zebrać dane dotyczące między 
innymi: poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania, 
wysokości zarobków netto w złotych, rodzaju zawartej 
umowy, rodzaju stanowiska pracy, okresu zatrudnienia, 
oceny wpływu pracy na życie rodzinne i towarzyskie, 
możliwości korzystania z dłuższych i zaplanowanych form 
wypoczynku, oceny wpływu wykonywanej pracy na zdro-
wie fizyczne i psychiczne. 

W badaniu udział wzięło 107 osób. Wykorzystaną 
metodą dotarcia do respondentów była metoda kuli 
śnieżnej. Ze względu na sposób doboru próby przepro-
wadzonego badania, nie może zostać ono uznane za re-
prezentatywne dla całej populacji osób zatrudnionych 
w centrum handlowym. Charakter badania przełożył się 
na to, że Autorzy nie byli w stanie w pełni kontrolować, 
do jakich dokładnie punktów handlowo-usługowych trafił 
kwestionariusz9.

Omówienie wyników badań należy rozpocząć od roz-
kładu płci wśród respondentów. Wśród 107 ankietowa-
nych znalazło się 99 kobiet oraz 8 mężczyzn10. 39 bada-
nych znajdowało się w przedziale wiekowym 18-26 lat, 31 
osób w przedziale 27-35 lat, 29 osób zadeklarowało wiek 
w przedziale 36-42 lata, a 8 najstarszych osób z badanej 
próby znajdowało się w wieku 43-51 lat. Warto zwrócić 
uwagę na osoby w wieku do 26 lat, stanowiące około 40 
% wszystkich badanych. Ta grupa wiekowa jest chętnie 
zatrudniana przez pracodawców, zwłaszcza w okresie 
letnim, kiedy etatowi pracownicy korzystają z urlopów 
wypoczynkowych. Oprócz tego należy wspomnieć o opty-
malizacji kosztów, której dokonują pracodawcy przy za-
trudnianiu osób młodych, kontynuujących naukę w szko-
le ponadgimnazjalnej lub studiujących w szkole wyższej. 

9 Z rozmów z częścią respondentów po zakończonym badaniu wiadomo 
jednak, że przeważały sklepy odzieżowe, salony i sklepy kosmetyczne, 
sklepy spożywcze, punkty zajmujące się sprzedażą sprzętu elektroniczne-
go oraz oddziały świadczące usługi bankowe. 
10 Próba pozyskana metodą kuli śnieżnej była próbą niereprezentatyw-
ną, natomiast warto zaznaczyć, że dysproporcja wynika z charakterystyki 
miejsca pracy, jakim jest Manufaktura (zdecydowaną większość perso-
nelu punktów handlowo-usługowych stanowią kobiety: sprzedawczynie, 
doradczynie, kosmetyczki, fryzjerki, hostessy). Stanowi ona niezwykle 
sfeminizowany punkt na łódzkiej mapie miejsc pracy. 

cowników tymczasowych i sezonowych (Standing 2014: 
47). Brytyjski ekonomista przyczynił się jednak do tego, 
że opisane przez niego zjawisko zaczęło być dyskutowa-
ne i analizowane zarówno w środowisku naukowym, jak 
również w mediach. W ujęciu Standinga, przez prekariat 
rozumiani są wszyscy ci, którzy są zatrudnieni w sposób 
pozbawiający ich wszystkich rodzajów bezpieczeństwa wy-
nikających ze stosunku pracy, między innymi: bezpieczeń-
stwa na rynku pracy, zatrudnienia, reprezentacji, dochodu 
i bezpieczeństwa pracy6. W polskich warunkach mogą być 
utożsamiani z osobami zatrudnionymi na podstawie umów 
cywilnoprawnych, które niejednokrotnie swoim zatrudnie-
niem spełniają znamiona stosunku pracy. Standing zwraca 
uwagę na to, że jednostkowe konsekwencje wynikające 
z niepewności pracy, mogą prowadzić także do szerszego 
społecznego niezadowolenia mogącego wyrażać się w for-
mie protestów i strajków (Standing 2014: 65-73). Z kolei         
Z. Bauman pisze wręcz o samotnym, zindywidualizowanym 
cierpieniu rozproszonej zbieraniny, która jednak nigdy nie 
będzie w stanie połączyć się w celu podjęcia wspólnych 
działań (Bauman 2011)7.

Cel, metodologia i omówienie
 wyników badania

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie 
2015 roku z wykorzystaniem dwustronicowego formula-
rza ankiety. Było ono zrealizowane w punktach handlowo-
-usługowych łódzkiego centrum handlowego Manufaktu-
ra. Na jego terenie mieszczą się: galeria handlowa, liczne 
restauracje, kino, teatr a także muzeum i hotel. Warto 
zaznaczyć, że dokładna liczba osób zatrudnionych w tym 
miejscu jest trudna do oszacowania, ze względu na brak 
danych8. 

Cel badań stanowiło poznanie sytuacji osób świad-
czących pracę i zatrudnionych na terenie Manufaktury, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich subiektywnych ocen 

6 Ostatni typ bezpieczeństwa odnosi się na przykład do ograniczenia cza-
su pracy i pracy w nietypowych godzinach, ochrony przed wypadkami         
w miejscu pracy, czy też regulacji odnoszących się do pracy w szkodliwych 
warunkach. 
7 Więcej o koncepcji prekariatu wraz z przeglądem dotychczasowych ba-
dań nad różnymi aspektami zjawiska [w:] Szarfenberg R., (2016) Prekar-
ność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie, http://rszarf.ips.
uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [30.07.2016].
8 Trudności w określeniu zatrudnienia może dostarczać fakt częstego ko-
rzystania z umów cywilnoprawnych, które mogą być zawierane i rozwią-
zywane po okresie godzin lub dni próbnych. W obserwowanych, wybra-
nych  sklepach polityka zatrudnienia opiera się na etatowym zatrudnieniu 
2-3 osób, z wykorzystaniem kilkugodzinnych lub kilkudniowych prac osób 
zatrudnianych „na próbę” (stąd zauważalna ciągła rotacja większości per-
sonelu). Należy jednak podkreślić, że nie jest możliwa ocena skali tego 
zjawiska.
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Z punktu widzenia polityki społecznej i analiz rynku 
pracy, najbardziej wartościowe są odpowiedzi na kolej-
ne pytania w kwestionariuszu. Jak można zauważyć na 
wykresie 1, przeważająca większość respondentów była 
zatrudniona w ramach umów cywilnoprawnych, w tym 
przede wszystkim umów zlecenia, a tylko nieco poniżej 
piątej części badanych formalnie nawiązało z pracodawcą 
stosunek pracy. 

Wykres 1. Rodzaje umów, na których byli zatrudnieni re-
spondenci

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Można byłoby to próbować uzasadniać faktem, że za-
trudnieni na umowach cywilnoprawnych są zleceniodaw-
cy potrzebni tylko na krótki okres, jednak na wykresie 2 
można zauważyć, że wcale tak nie jest. Większość z 57 
osób zatrudnionych na umowach zlecenia zadeklarowa-
ła, że z obecnym pracodawcą jest związana pół roku lub 
dłużej, z czego blisko połowa wskazała na okres od 1 do 
3 lat, a 6 osób powyżej trzech lat. Pamiętając o relatyw-
nie małej próbie badawczej i metodologii badania, war-
to także podkreślić, że wśród respondentów ujawniły się 
dwie osoby zatrudnione na umowie o dzieło przez okres 
w przedziale od 1 roku do 3 lat. Pomimo tego, że respon-
denci są zatrudnieni w ramach zadeklarowanych przez 
siebie umów cywilnoprawnych, ich praca wypełnia zna-
miona stosunku pracy, między innymi poprzez dobrowol-
ność, osobiste świadczenie pracy w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę, zobowiązanie pracownika do wykony-
wania pracy, a nie osiągnięcia określonego rezultatu. Naj-
ważniejsza jest jednak relacja pracowników z pracodawcą, 
mająca charakter podporządkowania (Stelina 2014: 51). 

Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych z osobą uczącą 
się, która nie ukończyła 26 roku życia i nie kontynuuje 
nauki poprzez uczestnictwo na studiach doktoranckich, 
zawarta umowa jest zwolniona z opłacania składek po-
bieranych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Kolejne pytanie dotyczyło miejsca zamieszkania. Jest 
to pytanie istotne, ponieważ pozwala rozpoznać, w ja-
kim stopniu Manufaktura stanowi miejsce pracy dla osób 
dojeżdżających do Łodzi. 60 osób udzieliło odpowiedzi 
potwierdzającej mieszkanie na terenie miasta, 44 oso-
by zadeklarowały, że ich miejsce zamieszkania znajduje 
się poza Łodzią, a 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to 
pytanie. Można zauważyć, że liczba osób dojeżdżających 
do miejsca pracy jakim jest łódzka Manufaktura, jest dość 
znaczna11. Charakterystykę respondentów kończyły pyta-
nia dotyczące poziomu wykształcenia i dalszych planów 
edukacyjnych (tabela 1). W grupie osób o wykształceniu 
zawodowym, 7 zadeklarowało chęć dalszego kształcenia. 
Warto dodać, że znajdowały się one w grupach wieko-
wych 27-35 oraz 36-42 lata. Spośród badanych, którzy za-
deklarowali wykształcenie średnie, 20 osób potwierdziło 
planowanie dalszej edukacji. Większość z tych osób znaj-
dowało się w przedziale wiekowym 18-26 lat, co pozwala 
przypuszczać, że były to osoby znajdujące się w ostatnich 
klasach szkół ponadgimnazjalnych, zamierzające kontynu-
ować naukę na uczelni wyższej. Wśród osób o wyższym 
wykształceniu znajdowało się pozostałych 16 ankietowa-
nych, deklarujących posiadanie dalszych planów związa-
nych z edukacją. Tylko dwie spośród nich miały więcej niż 
26 lat, co może wskazywać na to, że pozostali responden-
ci realizują spodziewany sposób przejścia ścieżki kształ-
cenia. 

Tabela 1. Poziom wykształcenia respondentów i dalsze pla-
ny edukacyjne

Poziom 
wykształcenia

Liczba 
odpowiedzi

Czy planujesz 
dalszą 

edukację?

Liczba 
odpowiedzi

Zawodowe 29 Tak 43

Średnie 41 Nie 61

Wyższe 36
Brak 

odpowiedzi
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

11 Z rozmów z pracownikami Manufaktury, którzy dojeżdżają do pracy wy-
nika, że ich miejscami zamieszkania są najczęściej: Aleksandrów Łódzki, 
Zgierz, Andrespol, Wiśniowa Góra, Pabianice i Łask. 
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zadeklarowali odprowadzanie składek przez zleceniodawcę 
w czasie zatrudnienia na umowę zlecenia.

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy Twój pra-
codawca odprowadza za Ciebie składki do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych?” z uwzględnieniem wieku respondentów 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-

nych badań.

Wykorzystany przez Autorów sposób postępowania 
badawczego nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego wraz ze wzrostem wieku respondentów 
zwiększa się udział umów o pracę. Z jednej strony może to 
po prostu wynikać z nadreprezentacji w próbie osób w wie-
ku 36 lat i więcej z nawiązanym stosunkiem pracy. Pewnym 
wytłumaczeniem mogłaby być również umiejętność osób 
30-letnich i starszych do negocjowania umów o pracę na 
przykład dzięki posiadanym kwalifikacjom i doświadczeniu 
zawodowemu. Niewątpliwie jednak zagadnienie to wyma-
ga odrębnych, pogłębionych badań. 

Jeżeli za większość młodych respondentów zatrud-
nionych w Manufakturze pracodawcy nie odprowadzają 
składek, to czy przyczynia się to do wyższych wynagro-
dzeń deklarowanych w najmłodszej grupie wiekowej? Jak 
przedstawiono na wykresie 5, sytuacja jest odwrotna od 
spodziewanej. 

Wykres 5. Wiek zatrudnionych a otrzymywane wynagrodze-
nia netto (zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Wykres 2. Okres zatrudnienia a rodzaj umowy
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Oczywiście, z perspektywy pracodawcy, stosowanie 
umów tańszych od standardowych umów o pracę jest 
racjonalne i dobrze wpisuje się w strategie opierające się 
na optymalizowaniu kosztów. Dodatkowo sami przedsię-
biorcy i organizacje pracodawców argumentują, że zaosz-
czędzonymi w ten sposób pieniędzmi mogą podzielić się 
ze swoimi pracownikami, czy też właściwie zleceniobior-
cami, wypłacając wyższe wynagrodzenia. Grupą, z którą 
pracodawcy szczególnie chętnie współpracują są osoby 
do 26 roku życia, posiadające status ucznia lub studenta, 
ponieważ w tym przypadku opłacanie składek dla umów 
cywilnoprawnych nie jest obowiązkowe. Przedstawione na 
wykresie 3 dane wskazują, że wśród najmłodszych respon-
dentów badania dominują umowy zlecenia. Tylko dwie 
osoby w wieku 18-26 lat zadeklarowały pracę na umowę 
o pracę na czas określony. 

 
Wykres 3. Wiek zatrudnionych a rodzaj umowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Wspomniana dobrowolność płacenia składek w prze-
badanej grupie osób 18-26 lat wyraża się de facto tym, że 
za 33 z 39 osób w tym wieku pracodawcy nie odprowadzają 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co obra-
zuje wykres 4. Tylko w czterech przypadkach respondenci 
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30% wszystkich badanych przepracowała od 11 do 14 
dni (wykres 7). 

Wykres 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Ile dni 
przepracowałeś w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających 
badanie?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Odpowiedzi na kolejne pytanie pozwoliły ustalić, że 
wśród 54 osób deklarujących przepracowanie w ostatnich 
dwóch tygodniach od 7 do 10 dni, 35 z nich w ciągu dnia 
pracy średnio przepracowuje powyżej 10 godzin. Z kolei 14 
spośród 37 osób deklarujących przepracowanie w minio-
nych dwóch tygodniach od 11 do 14 dni, zadeklarowało 
również, że średnio w ciągu jednego dnia pracy przepra-
cowuje od 10 do 12 godzin, a kolejnych 9 respondentów 
odpowiedziało, że przeciętnie spędza w pracy powyżej 12 
godzin. Co ciekawe, w przeprowadzanym badaniu nie moż-
na mówić o zależności pomiędzy rodzajem umowy a licz-
bą przepracowanych dni i godzin spędzanych w miejscu 
zatrudnienia. Zarówno wśród osób pracujących w ramach 
umów cywilnoprawnych, jak również wśród osób z umowa-
mi o pracę, podobnie rozkładała się liczba osób deklarują-
cych spędzenie w pracy w minionych dwóch tygodniach 7 
dni i więcej oraz przepracowywanie w ciągu dnia pracy śred-
nio 10 godzin i więcej. Jak jednak wiadomo z omawianych 
wcześniej kwestii płacowych, różnice ujawniają się właśnie 
w tym obszarze, ponieważ osoby z nawiązanym stosunkiem 
pracy deklarują relatywnie wyższe wynagrodzenia. 

Ostatnie dwa wątki w kwestionariuszu pośrednio zwią-
zane były z czasem poświęconym na pracę: ocena wpły-
wu wykonywanej pracy na zdrowie12 psychiczne i fizyczne 
(wykres 8) oraz ocena wpływu wykonywanej pracy na życie 
rodzinne i towarzyskie (wykres 9).

12 Wypada podkreślić, że w galeriach handlowych, również w Manufaktu-
rze, występuje natężenie negatywnych bodźców takich jak ciągły hałas, 
głośna muzyka, ostre oświetlenie, a także stałe klimatyzowanie pomiesz-
czeń, co sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii. 

Wśród najmłodszych respondentów dominują wyna-
grodzenia netto na poziomie do 1 350 złotych, przy czym 
nieco ponad 10 % wszystkich przebadanych deklaruje wy-
nagrodzenia poniżej 900 złotych. Istnieje wiele czynników, 
które nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić czy upraw-
nione jest mówienie o przebadanych osobach w wieku 
18-26 lat jako pracujących biednych lub też prekariuszach. 
Pewien niepokój może budzić również wysokość wynagro-
dzeń deklarowanych przez najstarszą przebadaną grupę 
osób w wieku 43-51 lat. Żadna z nich, będąc zatrudnioną 
na umowę o pracę, nie zarabiała więcej niż 1 650 złotych. 
Nie można jednak odmówić racji stwierdzeniu J. Steliny, 
który mówi, że „kwestie płacowe w oczywisty sposób 
wpływają na sytuację bytową pracowników i ich rodzin, 
poziom uzyskiwanych dochodów i poczucie bezpieczeń-
stwa. Stymulują nie tylko satysfakcję z życia zawodowe-
go, ale wpływają także na podejmowanie ważnych decyzji 
życiowych (na przykład o założeniu rodziny, posiadaniu 
dzieci, itp.)” (2014: 48). Tym samym prawo pracy i prawo 
do zabezpieczenia społecznego, jako narzędzia polityki 
społecznej, powinny działać na rzecz minimalizowania 
negatywnych zjawisk na rynku pracy, takich jak na przykład 
długoterminowe, niskopłatne zatrudnienie na nieoskład-
kowanych umowach cywilnoprawnych. Biorąc pod uwagę 
deklarowane poziomy wynagrodzeń netto niezależnie od 
rodzaju zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a respon-
dentem, płace powyżej 1 650 złotych występowały stosun-
kowo rzadko, a wynagrodzenia powyżej 1 900 złotych zade-
klarowało tylko 6 respondentów, co przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Rodzaj umowy a deklarowane wynagrodzenie netto (zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Niskie zarobki nie są jednak wynikiem wykonywania 
przez osoby zatrudnione swoich obowiązków w niewiel-
kim wymiarze godzin. Większość respondentów zade-
klarowała, że w minionych dwóch tygodniach poprze-
dzających badanie pracowała co najmniej 7 dni, a około 
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Wykres 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jaki 
sposób praca wpływa na Twoje życie towarzyskie/rodzinne (1 – 
bardzo negatywnie, 5 – bardzo pozytywnie)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

W szczególności, zniżki te obejmują między innymi 
odzież i artykuły żywnościowe, a to sprawia, że mogą być 
one szczególnie ważne dla osób otrzymujących niskie wy-
nagrodzenie. Ponadto, z doświadczenia współautorki wy-
nika, że zatrudnieni w różnych sklepach pomagają sobie 
w poszukiwaniu pracy poprzez na przykład rekomendo-
wanie danej osoby kierownikowi czy też menadżerowi. 
Prawdopodobnie budowaniu więzi towarzyskich sprzyja 
wreszcie omówiony wcześniej aspekt spędzania w pracy 
wielu godzin.

Podsumowując, z przeprowadzonych badań ogra-
niczonego wycinka rzeczywistości pracowniczej w łódz-
kiej Manufakturze, wyłania się obraz sfeminizowanego, 
niskopłatnego zatrudnienia. W szczególnie niekorzyst-
nej sytuacji znajdują się osoby młode do 26 roku życia, 
wśród których przeważa długookresowe zatrudnienie na 
nieoskładkowanych umowach cywilnoprawnych. Trze-
ba jednak podkreślić, że w całej badanej próbie umowy 
o pracę występują relatywnie rzadko. Z punktu widzenia 
systemu ubezpieczeń społecznych jest to szczególnie groź-
ne zjawisko, które może w przyszłości zaowocować niewy-
płacalnością świadczeń. Z punktu widzenia jednostek, za-
sadnym wydaje się stwierdzenie, że przynajmniej pewna 
grupa respondentów może „aspirować” do włączenia do 
grona prekariatu. Mając na uwadze przywołaną wcześniej 
koncepcję zinstytucjonalizowanego cyklu życia Kohliego, 
adekwatnymi jawią się słowa cytowanego już wcześniej 
Steliny, który mówi, że „ogromna rzesza zleceniobiorców, 
wykonawców umów o dzieło czy przedsiębiorców, których 
pozycja prawna i społeczna niczym nie różni się od sytu-
acji pracowników, są de facto i de iure pozbawieni dobro-
dziejstw polityki społecznej państwa. Co więcej, w grupie 
osób najmłodszych, stojących u progu życia zawodowego 
i rodzinnego, odsetek zatrudnionych poza prawem pracy 
jest nawet większy. Skutki takiego stanu rzeczy dla demo-

Wykres 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak w Two-
jej ocenie praca wpływa na Twoje zdrowie fizyczne/psychiczne 
(1 – bardzo negatywnie, 5 – bardzo pozytywnie)”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

W przypadku pytania o zdrowie fizyczne około 2/3 
wszystkich respondentów zaznaczało na zaproponowanej 
5-stopniowej skali wartość 2 lub 3. Odnośnie zdrowia psy-
chicznego, blisko połowa badanych zaznaczyła wartość 3, 
a pozostałe możliwe odpowiedzi zostały wskazane przez 
porównywalną liczbę respondentów. Formułowanie ja-
kichkolwiek wniosków w kwestiach zdrowotnych wymaga-
łoby objęcia badaniem większej liczby pracowników Ma-
nufaktury, jak również rozszerzenia narzędzia badawczego 
o inne pytania związane z samopoczuciem psychicznym 
i fizycznym. Widoczna jest jednak w przypadku obu zada-
nych pytań przewaga wskazań wartości z przedziału 1-3, 
a także tylko odpowiednio 5 i 7 deklaracji bardzo pozy-
tywnego wpływu pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne13. 

Omówienie wyników badania kończą oceny wpływu 
pracy na życie towarzyskie i rodzinne zaprezentowane 
na wykresie 9. Znacząca grupa respondentów oceniała 
wpływ pracy na życie rodzinne bardzo negatywnie lub też 
zaznaczała na zaproponowanej 5-stopniowej skali wartość 
2. Tylko 5 osób stwierdziło, że wykonywana praca wpływa 
bardzo pozytywnie na ich życie rodzinne. 

Może intrygować fakt, że odpowiedzi respondentów 
ulegają swoistemu przesunięciu w stronę wartości 3-5 
w przypadku pytania o wpływ pracy na życie towarzy-
skie. Pewnym wytłumaczeniem tego zjawiska może być 
nawiązywanie znajomości z pracownikami pobliskich 
punktów handlowo-usługowych. Zatrudnieni w Ma-
nufakturze otrzymują rabaty pracownicze do wybranych 
sklepów znajdujących się na terenie galerii handlowej, 
co sprzyja regularnemu odwiedzaniu innych podmiotów 
gospodarczych. 

13 Na marginesie warto dodać, że odpowiedzi na pytanie o ocenę zado-
wolenia ze swojej pracy (gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolona/y, a 5 
– bardzo zadowolona/y) również koncentrowały się wokół wartości 3,           
z nieznaczną przewagą wskazań 1 i 2 nad liczbą zaznaczonych 4 i 5. 
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grafii i rozwoju kraju łatwe są do przewidzenia. Dlatego 
nieco przewrotnie można posłużyć się tu określeniem pół-
polityka społeczna jako może nazbyt pesymistycznym, ale 
obrazowo charakteryzującym stan rzeczy w omawianym 
zakresie” (Stelina 2014: 49). 

Podsumowanie

Problematyka rynku pracy stanowi jeden z central-
nych obszarów zainteresowań polityki społecznej. Przyj-
mując za G. Espingiem-Andersenem mówiącym, że polity-
ka społeczna jest „publicznym zarządzaniem społecznymi 
ryzykami” (Esping-Andersen 2010: 52), należy zaakcento-
wać, iż jej głównymi działaniami są kreowanie rozwiązań 
minimalizujących występujące zagrożenia oraz wspierają-
cych poprawę warunków życiowych i zatrudnieniowych. 

Nie będzie odkrywczą myślą stwierdzenie, że godne 
wynagrodzenie za pracę pozytywnie wpływa na wyko-
nywanie czynności zawodowych i życie pozazawodowe. 
W sytuacji, w której podejmowana aktywność zarobkowa 
nie jest związana z wypełnianiem funkcji zabezpieczającej, 
należy to uznać za wyjątkowo palący obszar problemowy. 
Zjawisko pracujących biednych może być utożsamiane 
z młodymi ludźmi, którzy zdobywając doświadczenie za-
wodowe godzą się na pracę w oparciu o umowy cywilno-
prawne. Jednakże trzeba zaznaczyć jak ważną i negatywną 
rolę w funkcjonowaniu woorking poor stanowi outsour-
cing usług, zwłaszcza w zakresie świadczenia ochrony 
obiektów i sprzątania (zob.: Duda 2016). W tych branżach 
dominują osoby w wieku przedemerytalnym i emerytal-
nym, dla których ten dodatkowy zarobek może stać się 
podstawą bardzo skromnego, domowego budżetu. 

 Według Autorów artykułu najważniejszymi kwestia-
mi są zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, 
towarzyskim i zawodowym, zwalczanie bezprawnego sto-
sowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinien być 
zawarty stosunek pracy oraz ustanowienie godnej płacy 
minimalnej. Wszystkie te aspekty niewątpliwie stanowią 
wyzwanie dla polityki społecznej realizowanej na szczeblu 
lokalnym i centralnym. Co ważne, omawiana problematy-
ka i polscy pracownicy zasługują na analizy z uwzględnie-
niem przyczyn ich położenia i długookresowych skutków 
na poziomie jednostek i społeczeństwa. Jedynie zapew-
nienie bezpieczeństwa, stabilności i ochrony zatrudnienia 
odniesie efekt w postaci pełnej realizacji podstawowych 
założeń polityki społecznej: postępu, równowagi i porząd-
ku społecznego. 
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