Seminarium eksperckie:
UBERYZACJA GOSPODARKI
I JEJ WPŁYW NA PRACĘ I SPOŁECZEŃSTWO
Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
sala konferencyjna nr 151 SGH, budynek G
środa, 10 października 2018 r., 09:30 - 16:30

Program

9.30 - 9.50

Inauguracja i przedstawienie uczestników
organizatorzy: FES i Instrat

9.50 - 11.00

Prezentacja raportu “Uberisation of the economy and its effects on labour and
society in the CEE region” i głównych tez do dyskusji
dr Rafał Towalski (SGH), Bartłomiej Kozek (European Green Journal)

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.20-12.30

I. Panel „Uberyzacja - wyzwanie dla biznesu i tradycyjnej gospodarki”.

Celem panelu będzie próba oceny zjawiska „uberyzacji” z punktu widzenia biznesu i
pracodawców. Czym jest dla nich gospodarka współdzielenia, model biznesowy oparty o
mobilne cyfrowe platformy? Jakie są reakcje tradycyjnych aktorów rynku na pojawienie się
tego wyzwania? Pozytywne i negatywne skutki dla rozwoju biznesu, konkurencyjności,
gospodarki, rynku pracy. Jakie mogą być przewidywane skutki „uberyzacji” dla strategii
rynkowych i polityki HR?
Paneliści:
Marek Żółtowski. doradca zarządu mytaxi Polska
dr Alex Kartsel, MBA, Country Manager Taxify
dr Aleksander Łaszek, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju
Bartosz Malinowski, założyciel agencji rozwiązań społecznościowych WeTheCrowd
Moderator: Bartłomiej Kozek

12.30-13.30

Przerwa na lunch

13.30-14.30

II. Panel „Uberyzacja a praca i związki zawodowe”

Skutki uberyzacji dla pracowników, jaka rola związków zawodowych?
Ocena skutków „uberyzacji” z trzech punktów widzenia:
- konsumentów,
- pracowników, przedstawicieli „tradycyjnych” zawodów np. taksówkarzy, oraz osób
świadczących usługi w ramach mobilnej platformy cyfrowej, okazjonalnych lub stałych
„pracowników na żądanie”,
- związków zawodowych - na ile potrzebne i realne jest organizowanie się pracujących w
ramach platform w związkach zawodowych, innych zrzeszeniach reprezentujących ich
interesy
Paneliści:
Tadeusz Kucharski, przewodniczący Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność
Rafał Jurek, Przewodniczący Sekcji Taksówkarzy NSZZ Solidarność Taksówkarzy
Sławomir Czajka, Sekretarz Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy
Piotr Bator, były kierowca Ubera
Moderator: dr Rafał Towalski

14.30-14.45

Przerwa na kawę

14.45-16.00 III. Panel „Regulacje prawne odnośnie działalności platform cyfrowych.
Proponowane kierunki zmian na poziomie europejskim, krajowym, samorządowym”
Jakie regulacje prawne dla działalności w ramach platform cyfrowych? Dotychczasowe
doświadczenia w regionie EŚW, proponowane kierunki zmian na poziomie europejskim,
krajowym, samorządowym? Jakie alternatywy dla Ubera, jaką rolę powinien odgrywać
samorząd?
Paneliści:
dr Agnieszka Piasna, badaczka gig economy, European Trade Union Institute
dr Johannes Warter, ekspert do spraw prawa pracy, badacz crowdworku, Uniwersytet
Salzburski, WissensNetzwerk Recht, Wirtschafts- und Arbeitswelt
Karolis Žemaitis, Head of Business Department, Go Vilnius, Agencji ds. Rozwoju Wilna
N.N., przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (tbc)
Moderator: dr Marcin Serafin, Max Planck Partner Group IFIS PAN
16.00-16.30

Dyskusja

16.30

Zakończenie i podsumowanie (FES, Instrat)

Organizator: Zuzanna Kowalik, Fundacja Instrat, zuzanna.kowalik@instrat.pl

