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mytaxi to pierwsza na świecie aplikacja bezpośrednio łącząca pasa
żera z kierowcą taksówki dostępnym w pobliżu, która umożliwia płat
ność mobilną za kurs. mytaxi dostępne jest w ponad 100 miastach 
Europy i współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi taksówkarzami.

DELab UW to transdyscyplinarny instytut utworzony przez na
ukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. DELab UW dostar
cza analizy i ekspertyzy, które wspierają procesy innowacji, 
zwiększają efektywność i optymalizują procesy organizacyjne.

 TAKSÓWKARZ 
   – CYFROWY 
	 	 	 PRZEDSIĘBIORCA
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PRZEDMOWA

KRZYSZTOF URBAN
dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce

Prezentujemy pierwszy raport poświęcony gru-

pie „cyfrowych taksówkarzy”, który powstał dzięki 

zaangażowaniu Kierowców mytaxi oraz ośrodka 

badawczego DELab UW. Jako pierwsza aplikacja 

do zamawiania taksówek na świecie, czujemy się 

odpowiedzialni za cyfrową transformację, która do-

konała się w zawodzie taksówkarza. Szereg uspraw-

nień pracy kierowcy taksówki wprowadzonych 

przez nas na rynek, takich jak: płatności mobilne, 

system ocen, czy usługa współdzielenia taksów-

ki – mytaxi match – sprawiły, że Kierowcy taksó-

wek przekonali się do nowoczesnych rozwiązań  

i zaadaptowali je do swojej codziennej pracy. 

Warto podkreślić, że mytaxi, będąc w grupie 

nowoczesnych usług, które usprawniają życie  

w mieście, jako jedyna firma wykorzystała istnie-

jący od lat na rynku potencjał. Nie zwiększyliśmy 

liczby aut w miastach, które obecnie i tak mierzą 

się z problemem nadmiernej ilości spalin i kor-

ków. Nie wprowadziliśmy infrastruktury, która wy-

magałaby długiej adaptacji. Dostarczyliśmy łatwą  

w obsłudze aplikację, która łączy kierowcę taksów-

ki dostępnego w pobliżu i poszukującego zlecenia,  

z pasażerem, który w danym miejscu i czasie po-

trzebuje dostać się z punktu A do punktu B. 

Ta rewolucja dokonała się w zawrotnym tempie. 

Jeszcze 6 lat temu w Polsce nie było dobrych na-

rzędzi motywujących kierowców do podnoszenia 

jakości swoich usług. Pasażerowie nie mogli osza-

cować kosztów przejazdu, śledzić nadjeżdżającej 

taksówki, ocenić kierowcy po kursie ani wygodnie 

zapłacić bezgotówkowo za przejazd, a kierowcy tra-

cili czas na postojach w oczekiwaniu na pasażera. 

Obecnie mytaxi jest wyborem numer jeden wśród 

doświadczonych kierowców taksówek – w całej Eu-

ropie do mytaxi dołączyło już 100 000 kierowców  

z 9 krajów. W niniejszym raporcie nazwaliśmy ich 

„cyfrowymi taksówkarzami”. Cechuje ich wysoka 

świadomość nowych technologii, ale też przedsię-

biorczość i potrzeba dostosowania obowiązujących 

przepisów prawa transportowego do nowocze-

snych usprawnień w mobilności, by możliwy był ich 

dalszy rozwój.

Nie jest to zatem koniec cyfrowej rewolucji – rynek 

przewozów przechodzi dalszą transformację. Kie-

runek wyznaczają nie tylko rozwiązania takie jak 

nasze, ale również włodarze miast i rządzący, od 

których zależy dalszy rozwój tego sektora. Porozu-

mienie i wypracowanie wspólnego kompromisu 

będą z pożytkiem dla wszystkich stron, a przede 

wszystkim dla tysięcy kierowców taksówek, dzięki 

którym pasażer znajduje się we właściwym miej-

scu, w najlepszym czasie. To im, „cyfrowym tak-

sówkarzom”, oddajemy w tym miejscu głos. 
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JAKI JEST CYFROWY TAKSÓWKARZ?

#dbający_o_bezpieczeństwo Bardzo ważną kwestią, która odróżnia kie-

rowców taksówek od kierowców przewozu osób, jest sposób, w jaki zarzą-

dzają negatywnymi efektami zewnętrznymi, np. w odniesieniu do bezpie-

czeństwa ruchu drogowego. Kierowcy w ramach alternatywnych platform 

nie mają wykupionego ubezpieczenia dla pasażerów, w przeciwieństwie do 

taksówkarzy z licencją. Zgodnie z wynikami badania cyfrowi taksówkarze 

przywiązują dużą wagę do profesjonalizmu prowadzonej przez siebie dzia-

łalności gospodarczej.

 

#przedsiębiorczy Cyfrowi taksówkarze współpracujący z mytaxi są przed-

siębiorczą grupą, ceniącą sobie niezależność. Ponad połowa ankietowanych 

kierowców przyznaje, że korzysta z kilku źródeł zleceń (inna aplikacja taxi lub 

zlecenia z korporacji taxi). Kierowcy są przedsiębiorcami, dla których współ-

praca z korporacją czy platformą jest drogą do osiągnięcia jak najwyższych 

zysków z pracy na własny rachunek. 

Z przeprowadzonego badania wyłania się obraz kierowców korzystających 

z aplikacji mytaxi jako otwartych na innowacje cyfrowych taksówkarzy  

i mikro-przedsiębiorców. W naszym przekonaniu stanowią oni unikatowy 

przykład grupy zawodowej, która w obliczu cyfrowej rewolucji potrafi nie tyl-

ko dostosować się do zachodzących zmian, lecz również współuczestniczyć 

w kształtowaniu ich specyfiki.

#otwarty_na_innowacje Cyfrowi taksówkarze mają pozytywny sto-

sunek do systemu opartego na zamawianiu taksówki przez aplikację: 

92% całkowicie zgadza się lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że 

aplikacje zmieniają wizerunek branży i przekonują nowych pasażerów 

do korzystania z taksówek.

#elastyczny Dla 88% ankietowanych kierowców taxi korzystających 

z aplikacji ważna jest współpraca z firmą funkcjonującą w bardziej 

elastyczny sposób niż klasyczna korporacja taksówkarska. Ponad 46%  

z nich nigdy nie zdecydowałoby się na pracę na wyłączność w trady-

cyjnej korporacji taxi. Cenią sobie swobodę oferowaną przez platformę 

zarówno w odniesieniu do wymiaru godzin pracy, jak i sposobu rozli-

czania: łącznie ponad 97% kierowców uznaje elastyczne godziny pracy 

za ważne lub bardzo ważne.

 

#uczciwy Dla 94% przebadanych cyfrowych kierowców taksówek 

duże znaczenie ma wykonywanie pracy zgodnie z prawem (np. opła-

canie składek czy posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia). Część 

kierowców przyznaje, że wykonuje również inny zawód, jednak mimo 

to spełniają oni wymogi określone w odpowiednich regulacjach (m.in. 

ukończony kurs, zdany egzamin, posiadanie licencji). 

Celem badania było lepsze zrozumienie postaw 

taksówkarzy wobec cyfrowej transformacji za-

chodzącej w sektorze przewozu osób. Raport 

przybliża charakterystykę kierowców korzysta-

jących z aplikacji mytaxi jako adeptów innowa-

cyjnych technologii w ramach sektora taksów-

karskiego. 

Staramy się oddać głos tym, którzy czynnie 

uczestniczą w kształtowaniu nowej formy inter- 

akcji między kierowcą i pasażerem zapośredni-

czonej przez aplikację, i odpowiedzieć na pyta-

nie: dlaczego wśród tej grupy zawodowej mo-

żemy mówić o pojawieniu się tzw. cyfrowych 

taksówkarzy, czyli kierowców-przedsiębiorców 

skutecznie wykorzystujących innowacje w celu 

usprawnienia prowadzonej przez siebie działal-

ności gospodarczej?

Przedstawione wyniki pozwalają na lepsze zro-

zumienie postaw kierowców używających apli-

kacji: ich nastawienia do technologii, z której 

korzystają, i priorytetów w zakresie wykony-

wanego zajęcia. Zamykające raport wnioski  

i rekomendacje stanowią podsumowanie for-

mułowanych przez badanych taksówkarzy po-

stulatów odnoszących się do zachodzących 

zmian w ramach rynku przewozu osób.

METODOLOGIA BADANIA

wywiadów20

DESK RESEARCH 

Analiza prawna, ekonomiczna i socjologiczna dotycząca uwarunkowań regulacyjno- 
-instytucjonalnych funkcjonowania rynku przewozu osób i wprowadzanych na nim 
innowacji.

WYWIADY JAKOŚCIOWE 

Przeprowadzone w czerwcu 2018 roku pogłębione wywiady z taksówkarzami pra-
cującymi obecnie z wykorzystaniem aplikacji mytaxi. W raporcie wykorzystujemy 
cytaty z rozmów, które zostały nagrane.

ANKIETA 

Przeprowadzona w czerwcu 2018 roku ankieta internetowa skierowana do taksówkarzy 

korzystających z aplikacji mytaxi. Ankietę wypełniło 451 kierowców.

WSTĘP
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KRÓTKA HISTORIA 
TAKSÓWEK
Historia nowoczesnych taksówek sięga końca XIX wieku. W 1897 r.  
w Stuttgarcie pojawiły się pierwsze taksówki na benzynę, wyposażo-
ne w wynaleziony kilka lat wcześniej taksometr. W Polsce pierwsze 
taksówki pojawiają się w 1900 r.

PIERWSI	POLSCY	PRZEDSIĘBIORCY
Według zapisów Kuriera Warszawskiego, firma 

J. Budkiewicz i Ska jako pierwsza otrzymuje  

w 1900 r. pozwolenie na wprowadzenie na war-

szawskie ulice 6 samochodów na prawach doro-

żek. Mogą pomieścić one 3 pasażerów, a koszt  

kursu uzależniony jest od ich liczby. Bracia Szyn-

dlerowie w 1908 r. uruchamiają w Polsce pierw-

sze przedsiębiorstwo taksówkowe, któremu 

udaje się utrzymać dłużej na rynku, rozpoczy-

nając tym samym szybki rozwój rynku taksów-

karskiego. 

INNOWACJE W TAKSÓWKACH

Podczas pierwszej wojny światowej taksówki zni-

kają z miejskiego krajobrazu. Powrócą po wojnie 

– w latach 30. wizytówką Warszawy stają się taxi 

landaulet, samochody produkowane specjalnie 

na potrzeby taksówek przez Towarzystwo Budo-

wy Samochodów AS. Posiadają one charaktery-

styczną szybę między kierowcą a pasażerem. 

W 1951 r. działalność rozpoczyna Miejskie Przed-

siębiorstwo Taksówkowe w Warszawie. Począt-

kowo flota MPT składa się ze sprowadzanych  

z ZSRR samochodów typu M-20 Pobieda, które 

zaczynają być następnie produkowane również  

w Polsce jako Warszawy. 

Rewolucja na rynku taksówkowym przycho-

dzi pod koniec lat 70., gdy na rynku pojawiają 

się radiowe systemy rozdysponowania kursów.  

Telefoniczno-radiowy system komunikacji z tak-

sówkarzami pozwala zamówić auto pod wskaza-

ny adres i przyspiesza proces łączenia kierowcy  

z pasażerem. Ten system komunikacji utrzymuje 

się jeszcze przez prawie 30 lat, gdy rozpoczyna 

się era cyfryzacji. 

Przemiany zachodzące w ramach sektora tak-

sówkarskiego pod wpływem pojawienia się tech-

nologii cyfrowych obejmują wiele elementów 

świadczenia usług przewozu. Największy wpływ 

na rozwój współczesnego rynku taksówkarskiego 

wywarło wprowadzenie aplikacji mobilnych do 

zamawiania taksówek. Platformy zrewolucjonizo-

wały sposób łączenia kierowcy i pasażera, który 

opiera się na algorytmie.

II rewolucja przemysłowa
Rozwój elektryczności umożliwiający masową  

produkcję samochodów

III rewolucja przemysłowa (naukowo-techniczna)
Rozwój pierwszych komputerów i automatyzacja 

przepływu informacji

IV rewolucja przemysłowa (rewolucja cyfrowa)
Cyfryzacja usług

1891

1897

1927

1951

1975-1980 2009

2012

2013 2017

Wilhelm Bruhn konstru-

uje pierwszy taksometr

Daimler wprowadza na 

rynek pierwszą taksówkę 
wyposażoną w taksometr

Na ulice Warszawy wyruszają taksówki 
marki AS, czyli produkowane w War-

szawie samochody o „dedykowanym” 

taksówkom modelu, taxi landaulet

Polska kupuje od ZSRR Pobiedy, czyli popularne Warsza-

wy, i działalność rozpoczyna pierwsze Miejskie Przedsię-

biorstwo Taksówkarskie (MPT) w Warszawie

MPT wprowadza 

system radio-taxi

Niclaus Mewes i Sven Külper tworzą mytaxi  

– pierwszą w Europie aplikację do zama-

wiania taksówek; w tym samym roku Travis 
Kalanick  tworzy w San Francisco UberCab

Na polskim rynku działalność rozpoczyna mytaxi. W tym 

samym czasie Stefan Batory tworzy iTaxi - pierwszą pol-
ską aplikację łączącą pasażerów z kierowcami taxi

mytaxi jako pierw-

sza firma taxi w 
Polsce wprowadza 

płatności mobilne 
za kurs

Uber rozpoczyna działalność  
w Polsce 

W Warszawie jako 

pierwszym mieście  
w Europie startuje usługa 
współdzielenia taksówki 

(tzw. ride-sharing)  
– mytaxi match

2014



RAPORT DELab UW TAKSÓWKARZ – CYFROWY PRZEDSIĘBIORCA

10 11

STAŻ PRACY (MIESIĄCE)

            1-6         7-18             19-36        36+
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W
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W
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Inne

Podstaw
ow

e

1% podstawowe

5% inne 

10% 
policealne/pomaturalne

licencjat 18% 

16% magisterium

19% 

średnie 
ogólnokształcące

31% 

średnie zawodowe 

7% 31% 43% 19%

Wiek: 50 i więcej

29% 24% 14% 33%

Tytuł wykresu

Staż pracy: 1M-6M Staż pracy: 1M-6M Staż pracy: 1M-6M Staż pracy: 1M-6M

WIEK

18-25   26-35             36-50                 51+

WYKSZTAŁCENIE

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH

KIEROWCY WOBEC 
PLATFORMIZACJI
W badaniach dotyczących przekształcania form pracy w związku  
z postępującą platformizacją wielu sektorów gospodarki często wska-
zuje się na związane z tym problemy przedstawicieli poszczególnych 
grup zawodowych z dostosowaniem się do nowych realiów. 

Pod pojęciem platform rozumiemy rynki wie-

lostronne, na których transakcja zachodząca 

między dwoma stronami rynku kojarzona jest 

przez infrastrukturę innej organizacji (plat-

formy). Z perspektywy platformy, takiej jak  

mytaxi, zarówno kierowcy, jak i pasażerowie 

są klientami. Terminu platformizacja używa-

my w odniesieniu do rozpowszechniania się 

tego typu modelu biznesowego w kolejnych 

sektorach, np. w krótkoterminowym najmie 

czy właśnie w sektorze przewozu osób.

 

Zdaniem badanych przez nas taksówkarzy 

współpracujących z mytaxi, platformizacja ryn-

ku taksówkarskiego wiąże się z niezaprzeczal-

nymi korzyściami zarówno dla nich samych, 

jak i dla klientów. Cyfrowi taksówkarze – jako 

mikro-przedsiębiorcy – doceniają elastyczność 

w zakresie prowadzenia własnej działalności, 

którą oferuje im nowy model biznesowy opar-

ty na platformie. Zgodnie z wynikami przepro-

wadzonej ankiety są oni otwarci na innowacje 

i pozytywnie odnoszą się do elastycznych wa-

runków współpracy oferowanych przez mytaxi. 

Przede wszystkim jednak wykazują się oni dużą 

inicjatywą i determinacją w zakresie osiągania 

jak najlepszych efektów prowadzonej przez sie-

bie działalności gospodarczej.

POZYTYWNY STOSUNEK DO 
INNOWACJI
Dla cyfrowych taksówkarzy współpracujących 

z platformą kluczowe znaczenie ma fakt, że  

w mytaxi nie ma tele-centrali. 

 Dużym plusem jest też to, że mytaxi nie ma 

centrali, która zleca kursy (...) że sama aplikacja 

łączy dwie strony, czyli kierowcę i pasażera. 

Automatyzacja proce-

su przydzielania zleceń,  

w przeciwieństwie do sys-

temu opartego na ludzkich 

wyborach, daje poczucie 

większej sprawczości. Re-

guły rozdzielania zleceń 

są w oczach taksówkarzy 

w dużej części zależne od czynników, na które 

kierowcy mają wpływ:

 Założenie jest takie, tak działa ten algo-

rytm, że ja mam duży wpływ na liczbę zleceń 

– wygląd mojego samochodu, kultura osobi-

sta, cała otoczka. Nie jestem uzależniony od 

pani, która siedzi gdzieś i rozdziela zlecenia. 

Ten, kto kiepsko wykonuje swoją pracę, ma 

niższe oceny, więc ma mniej zleceń. Ten, kto 

się stara, ma coraz więcej zleceń. I dla mnie to 

jest sprawiedliwe.

 Aplikacja jest wygodniej-
szym rozwiązaniem do przyj-
mowania zleceń niż radio-taxi. 

91%     

MYTAXI: UCYFROWIENIE TAKSÓWEK

mytaxi, czyli pierwsza na świecie aplikacja, która łą-
czy pasażera z licencjonowaną taksówką dostępną  
w pobliżu, powstała w czerwcu 2009 r. w Hamburgu. 
Równolegle w San Francisco zaczął działać UberCab, 
wykorzystujący podobną koncepcję innowacji w ra-
mach łączenia kierowców i pasażerów, jednak opiera-
jący swoją działalność na współpracy z kierowcami bez 
licencji taxi. 

Rozwiązaniem, które zmieniło całkowicie rynek tak-

sówek – przyspieszyło i zwiększyło komfort transakcji 

– było wprowadzenie przez mytaxi w 2013 r. płatno-

ści mobilnych za kurs (opcja „Płać przez Aplikację”).  

W krótkim czasie płatności bezgotówkowe za pośred-

nictwem aplikacji przekonały pasażerów, a dla kierow-

ców stały się standardem.

Kolejną innowacją było wprowadzenie przez mytaxi 

usługi ride-sharingowej: mytaxi match, polegającej na 

współdzieleniu kursu przez pasażerów zmierzających  

w podobnym kierunku. mytaxi match opiera się na 

działaniu algorytmu łączącego dwóch pasażerów, 

których trasa docelowa znajduje się na podobnym 

odcinku, dzięki czemu mogą podzielić się taksówką 

i kosztami przejazdu. Takie rozwiązanie ma również 

inne zalety: prowadzi do obniżenia natężenia ruchu  

w mieście i emisji spalin, sprawiając, że przejazd staje 

się bardziej ekologiczny. Tym samym mytaxi wpisuje 

się w promowane pod hasłem ekonomii współdziele-

nia ideały dotyczące korzystania z nieużytkowanych 

zasobów w postaci np. pustych miejsc w samochodzie. 

Model biznesowy mytaxi opiera się na innowacyjnym 

podejściu do korporacji taksówkarskiej. Kierowcy po-

dejmujący współpracę z platformą muszą spełniać 

wymogi regulacyjne stawiane przez porządki prawne 

państw, w których działają. Mimo takiego wyzwania, 

mytaxi udało się w ciągu dziewięciu lat rozszerzyć 

swoją działalność na kilkadziesiąt miast. Prezentowane 

poniżej wyniki badania są próbą określenia, jak proces 

ucyfrowienia działalności taksówkarzy jest odbierany 

przez samych kierowców: jak odnajdują się oni w no-

wej, cyfrowej rzeczywistości? 

 Aplikacje zmieniają wizerunek branży i przeko-

nują nowych pasażerów do korzystania z taksówek.

 92%
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dla korporacji. Należy podkreślić, że  w tym 

aspekcie występuje dość wysoka różnica  

w odpowiedziach udzielonych przez kie-

rowców w zależności od tego, do 

której grupy wiekowej przynale-

żą. 61% kierowców w grupie wie-

kowej 18-25 określiło brak stałej 

opłaty jako bardzo ważny lub waż-

ny. Zadowolenie z takiego stanu 

rzeczy jest bardziej powszechne 

wśród kierowców ze starszych 

grup wiekowych: oscyluje wokół 

82-84%; zaś najwyższe jest wśród kierowców 

powyżej 50 roku życia i wynosi ok. 93%.

Blisko połowa cyfrowych kierowców (46%) 

pod żadnym warunkiem nie zdecydowałaby 

się na współpracę z tradycyjną korporacją 

taksówkarską. Współpraca z firmą funkcjo-

nującą w bardziej elastyczny sposób niż kla-

syczna korporacja taksówkarska miała naj-

większe znaczenie dla starszych kierowców: 

aż 88% z nich uznaje ją za ważną. Jednocze-

śnie jednak współpraca z platformą jest też 

pierwszym wyborem dla kierowców, którzy 

rozpoczynają dopiero pracę w zawodzie. 

Mimo niejednakowych motywacji chęć po-

dejmowania pracy w ramach elastycznych 

zasad oferowanych przez mytaxi jest po-

wszechna wśród taksówkarzy. 

Nieregularność wykonywanej przez tak-

sówkarzy pracy nie stanowi problemu 

dla cyfrowych kierowców. Wręcz odwrot-

nie: oferowana przez mytaxi elastyczność  

w zakresie godzin pracy i rozliczania kur-

sów jest w odbiorze większości taksówkarzy 

zaletą. Postawa, w której kluczowa jest indy-

widualna zaradność i przedsiębiorcze nasta-

wienie do prowadzonej działalności, pozwa-

la tej grupie zawodowej szybko dostosować 

się do nowych realiów na rynku.

PRZEDSIĘBIORCZY	ETOS
Trzeba zauważyć, że kierowcy taksówek 

wykazują niemałą sprawność w funkcjo-

nowaniu na platformizującym się rynku 

pracy: większość kierowców współpracu-

jących z mytaxi korzysta również z innych 

aplikacji pozwalających zdobywać zle-

cenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

tylko 4% zbadanych kierowców korzysta  

z aplikacji Uber lub Taxify. 

Korzystanie z kilku platform pozwala na lep-

sze wykorzystywanie czasu pracy. Jedno-

 

Poczucie sprawczości z kolei wydaje się łączyć  

z opisywanym poniżej etosem taksówkarzy jako 

przedsiębiorczych kowali własnego losu. Algorytmicz-

na sprawiedliwość wydaje im się dobrym rozwiąza-

niem, które pozwala przekuć osobiste zaangażowanie 

w pracę w jej większą intratność.

 

Sami cyfrowi kierowcy nie mają problemów z obsługą 

aplikacji: tylko 13 na 451 przebadanych kierowców 

zgłaszało poważniejsze trudności w tym zakresie. 

 Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Wy-

daje się, że to jest straszne, ale jak raz się człowiek 

pomyli, to potem już wszystko wie. Także nie jest to 

żadnym problemem. 

Ponadto cyfrowi taksówkarze doceniają rolę, któ-

rą aplikacja odgrywa w odniesieniu do wizerunku 

branży wśród klientów. Zdecydowana większość 

ankietowanych kierowców uważa, że wygodne apli-

kacje, takie jak mytaxi, zmieniają wizerunek branży 

taksówkarskiej, zachęcając nowych klientów do ko-

rzystania z taksówek.

ELASTYCZNOŚĆ	JAKO	WARTOŚĆ
Dla przebadanych kierowców kluczowe znaczenie ma 

przede wszystkim elastyczność pracy, jaką zapewnia 

współpraca z platformą. Aplikacja działa w ten sposób, 

że kierowca dostaje powiadomienia o nadchodzących 

zleceniach w pobliżu i może swobodnie decydować  

o tym, czy je przyjmie. Ogranicza to czas spędzany na 

„przestojach” i pozwala kierowcom decydować o go-

dzinach pracy.

 Najbardziej cenię sobie to, że zarządzam własnym 

czasem i nie mam narzuconych godzin pracy. Wiado-

mo, że trzeba pracować, żeby zarabiać, ale mogę sobie 

rozdysponować czas według własnego uznania. Jeżeli 

mam inne sprawy, to mogę je załatwić w dowolnych 

godzinach.

Jest to szczególnie istotne dla tych kierowców, któ-

rzy oprócz jazdy na taksówce wykonują również inną 

pracę – w naszej próbie dotyczyło to co trzeciego 

kierowcy; z kolei co siódmy pracuje jako taksówkarz 

po godzinach, traktując to jako możliwość uzyskania 

dodatkowego zarobku do podstawowej pensji.

Wśród przebadanych kierowców mytaxi, którzy rozli-

czają się na podstawie liczby zrealizowanych kursów, 

ważna jest elastyczność w zakresie braku stałej opłaty 

 Elastyczne godziny 

pracy są bardzo ważne.

 97%

15% 
To moja dorywcza praca

67% 
Tak, to moja jedyna praca

18% 
To moja podstawowa praca

Czy praca taksówkarza to twoja jedyna profesja?

Im starsi kierowcy, tym bardziej doce-
niają brak stałej opłaty dla korporacji

84%  
36-50 lat

61%  
18-25 lat

82%  
26-35 lat

93%  
50 lat i więcej

Czy brak stałej opłaty dla korporacji jest dla 
ciebie ważny? (odsetek odpowiedzi „tak”  
w różnych kategoriach wiekowych)

Korzystam z kilku aplikacji jednocześnie 
i wybieram najkorzystniejsze zlecenie Inne wymieniane przez ankietowanych zawody to m.in.:  

• właściciel innej działalności 
gospodarczej

• sprzedawca

• inżynier
• pracownik ochrony

• urzędnik
• kierowca tira

• muzyk
• instruktor fitness
• ekonomista

• marynarz

• portier

• żołnierz
• programista

• informatyk

54% 

Tak

31% 

Nie

15% 

Nie mam zdania 

Tytuł wykresu

Całkowicie się zgadzam
Raczej się nie zgadzam

Nie wiem/Nie mam zdania

 Współpraca z firmą, która jest rozpoznawal-

na w Polsce i innych krajach UE, jest ważna.

 85%
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cześnie kierowcy za zasadne i sprawiedliwe uznają 

fakt, że algorytm aplikacji przyznaje pierwszeństwo 

zleceń tym kierowcom, którzy oklejają swoje samo-

chody logo mytaxi, a zatem w większym stopniu 

wiążą się z konkretną platformą.

Cyfrowi taksówkarze na ogół pożytki ze współpracy 

z konkretną platformą kalkulują na chłodno, większą 

wagę przywiązując do wysokości zarobków niż do-

datkowych korzyści. Tylko co piąty kierowca kiero-

wałby się lojalnością w stosunku do firmy i nie zrezy-

gnowałby ze współpracy, nawet gdyby konkurencja 

oferowała lepsze warunki.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwalają postrze-

gać badanych jako grupę charakteryzującą się eto-

sem przedsiębiorcy. Cyfrowy taksówkarz jest przy-

zwyczajony do pracy na własny rachunek, korzysta  

z kilku  platform jednocześnie, aby zmaksymalizować 

efektywność czasu pracy oraz czerpany z niej zysk. 

 
Z badania wyłania się obraz cyfrowych taksówkarzy 

jako elastycznych mikro-przedsiębiorców, o wysokim 

etosie pracy, przywiązujących dużą wagę do prze-

strzegania obowiązującego prawa. Jest to grupa, 

która nie boi się nowych technologii i dostrzega 

wyraźne korzyści z platformizacji rynku taksówkar-

skiego. 

Jednocześnie jednak formułuje konkretne postu-

laty pod adresem ustawodawcy, dotyczące zapew-

nienia ochrony konkurencyjności na rynku poprzez 

skuteczniejsze egzekwowanie istniejącego prawa  

i zwalczanie nieuczciwej konkurencji obniżającej 

rentowność wykonywanej przez nich pracy.

 Pierwszeństwo zleceń dla oklejonych 

kierowców jest sensownym rozwiązaniem.

 90%
RÓWNE  
WARUNKI GRY
Model pracy, który dziś realizują kierowcy taksówek – elastycznej,  
opartej na samozatrudnieniu lub kontrakcie z platformą – będzie w naj-
bliższych latach upowszechniał się w innych sektorach gospodarki. 

Z perspektywy osób pracujących na wła-

sny rachunek, w warunkach zwiększonej 

konkurencji kluczowe znaczenie ma obo-

wiązywanie równych reguł gry. Jednakowe 

zasady prowadzenia działalności przewozu 

osób powinny także wynikać z braku zgo-

dy regulatora na przerzucanie na pracow-

ników, klientów lub społeczeństwo ne-

gatywnych skutków ubocznych działania 

platform, takich jak brak bezpieczeństwa 

pasażerów czy nieuczciwa konkurencja 

pod względem cenowym.

Przykładem pozytywnych efektów ze-

wnętrznych wynikających z platformizacji 

sektora przewozu osób jest lepsze wyko-

rzystanie zasobów. Po pierwsze, platformy 

upraszczają proces łączenia klienta z usłu-

godawcą. Po drugie, pozwalają w większym 

stopniu wykorzystywać efektywnie zasoby 

poprzez bezpośrednie i szybsze łączenie 

kierowcy z pasażerem. Ułatwienia dotyczą-

ce wejścia na rynek zaobserwować można 

przez pozytywne nastawienie kierowców 

do elastyczności warunków współpracy  

z mytaxi oraz przez fakt, że dla 15% ankie-

towanych kierowców praca dla mytaxi jest 

wyłącznie pracą dorywczą. 

Wyraźnym elementem odróżniającym plat-

formy zrzeszające kierowców bez licencji 

od tych, którzy spełniają wymogi odno-

szące się do taksówkarzy – w tym mytaxi 

– jest to, w jaki sposób zarządzają one ne-

gatywnymi efektami zewnętrznymi. Mimo 

faktu, że część kierowców mytaxi nie jest 

z zawodu taksówkarzami, spełniają oni 

wymogi stawiane w odpowiednich regu-

lacjach. Zgodnie z prawem taksówkarze 

muszą spełnić szereg warunków, aby móc 

świadczyć swoje usługi. 

Jak opisuje jeden z kierowców: 

 Po pierwsze trzeba pójść na kurs: to też 

wydatki i to nawet niemałe (…) trzeba zro-

bić licencję, zapisać się na egzamin, zdać ten 

egzamin. Później to jest przede wszystkim 

zupełnie inaczej ubezpieczony samochód  

i też to jest o wiele droższe w porównaniu do 

zwykłego ubezpieczenia.

Kryteria, zgodnie z którymi nawiązywana 

jest współpraca między platformą a kierow-

cą, pozwalają do pewnego stopnia uniknąć 

sytuacji, w której łatwiejsza forma pracy 

przekładałaby się na niższe kom-

petencje kierowcy. Dzięki wyko-

rzystywaniu pozytywnych efek-

tów sieciowych oraz zarządzaniu 

potencjalnymi negatywnymi 

efektami zewnętrznymi, mytaxi 

stanowi przykład odpowiedzial-

nej innowacji, uwzględniającej 

uwarunkowania instytucjonalno-prawne 

oraz bezpieczeństwo pasażerów.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
Dostrzegając korzyści z platformizacji 

rynku taksówkarskiego, kierowcy tak-

sówek bardzo krytycznie oceniają zja-

wiska związane z funkcjonowaniem 

tych platform, które funkcjonują w ob-

szarze szeroko rozumianego przewozu 

osób. Przewozy wykonywane są przez 

kierowców nieposiadających licencji 

taksówkarskich. Współistnienie na ryn-

ku podmiotów dostosowujących swoją 

działalność do obowiązujących regulacji  

oraz takich, które nie ponoszą kosztów 

przystosowania działalności do istnieją-

cych wymogów, prowadzi do daleko idą-

cych zmian w sektorze. 

 Przejazd z kierowcą bez 

licencji taxi nie zapewnia 

bezpieczeństwa klientom.

 91%
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                 WYMOGI WOBEC KIEROWCY KOSZT

•   niekaralność
•   tytuł prawny do dysponowania odpowiednim pojazdem
•   prawo jazdy 
•   ukończenie kursu na taksówkarza (ok. 300 zł)
•   zdanie egzaminu (ok. 150 zł)
•   wyrobienie licencji (200-300 zł)
•   brak przeciwskazań zdrowotnych, medycyna pracy (ok. 200 zł) 
•   brak przeciwskazań psychologicznych, badanie psychotechniczne (ok. 200 zł) 

ok. 1150 zł

 

              WYMOGI WOBEC SAMOCHODU

 

KOSZT

•   taksometr przebadany i zalegalizowany w Głównym Urzędzie Miar   
  (ok. 500 zł plus coroczna opłata za badanie)

•   kasa fiskalna (ok. 1500-2000 zł) 
•   oznakowanie zgodnie z wymaganiami danego miasta: „kogut”, symbole miasta 

  itd. (ok. 200 zł)

ok. 2500 zł

              UBEZPIECZENIE KOSZT

•   konieczność wykupienia adekwatnego OC obejmującego pasażera ok. 2000 zł

                          ŁĄCZNIE:	KOSZT	OK.	5650	ZŁ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW, KTÓRE MUSI PONIEŚĆ KIEROWCA CHCĄCY 
ZOSTAĆ TAKSÓWKARZEM

Brak publicznego rejestru kierowców, ta-

kiego jak rejestr licencji taxi, prowadzi do 

nasilenia negatywnych skutków ubocznych. 

Niezarejestrowani kierowcy działając w sza-

rej strefie nie odprowadzają składek ZUS 

– platformy przewozu osób nie są zainte-

resowane weryfikacją legalności formy za-

trudnienia kierowców, ponieważ zapewnia 

im ona przewagi konkurencyjne. W skraj-

nych przypadkach współpracujący kierowcy 

nie posiadają pozwolenia na pracę w Polsce 

lub wykonują ją bez prawa jazdy. 

W rezultacie cyfrowi taksówkarze zetknęli 

się z silną presją konkurencyjną: kierowcy, 

którzy nie płacą za licencje, podwyższone 

ubezpieczenia obejmujące pasażera czy 

amortyzację samochodu oznaczonego jako 

taksówka w dowodzie rejestracyjnym, lub 

wykonują usługi przewozu osób bez pozwo-

lenia na pracę są skłonni zaakceptować kursy 

za znacznie niższą cenę. 

Również w przypadku polskich miast wej-

ście na rynek wspomnianych platform 

uderzyło w tradycyjne korporacje taksów-

karskie, wywołując negatywne reakcje tak-

sówkarzy. 94% przebadanych kierowców 

współpracujących z mytaxi uważa, że jazda 

taksówką staje się coraz mniej opłacalna ze 

względu na wzrost nieuczciwej konkuren-

cji. Z tego powodu co trzeci dopuszcza myśl  

o zmianie zawodu.

 Ostatnio, powiem szczerze, że ja i wielu 

taksówkarzy chce zrezygnować z taksówki 

ze względu na to, co się dzieje na rynku, czyli 

nielegalne przewozy (...) Bardzo spadła licz-

ba zleceń. I to tak drastycznie. 

CYFROWI TAKSÓWKARZE WOBEC 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Kierowcy nie negują zasady konkurencji na 

rynku. Uważają jednak, że podważa ją funk-

cjonowanie platform ułatwiających prze-

wóz osób. 

 Powinny obowiązywać równe szan-

se dla wszystkich, bo jeżeli prowadzimy 

działalność pod hasłem przewozu osób, 

to niech będą równe zasady. Dobrze, że 

jest konkurencja: jest wiele korporacji w 

Warszawie, każdy ma pracę. Ale dlaczego 

ma ktoś płacić za to, że kierowca jeździ bez 

ubezpieczenia i nie płaci podatków, które 

my płacimy? Chcielibyśmy, żeby to było 

równe i sprawiedliwe.

 

Niemal wszyscy ankietowani kierowcy 

(95%) uznali, że funkcjonowanie platform 

w ramach alternatywnego modelu prze-

wozu osób kwalifikuje się jako nieuczciwa 

konkurencja na rynku. Argumenty wysuwa-

ne przez kierowców trafnie dotykają samej 

 Firmy przewozowe często rekrutują kie-

rowców wśród osób niedoświadczonych.

 97%
L

[Konieczne jest] ustalenie takich wymagań, aby zapewnić bezpieczeństwo pasa-
żerom taksówek oraz nadzór nad przewoźnikiem. Miasto powinno mieć kontrolę 
nad przewoźnikami i ze względu na zasady współżycia społecznego formy trans-
portu bez licencji taxi powinny być sankcjonowane.
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 Praca zgodna z prawem (płacenie 

składek, ubezpieczenia itp.) jest ważna.

 94%

TAXI

 Usługi taksówkarskie powinny być 

wykonywane wyłącznie przez kierow-

ców pracujących legalnie, prowadzą-

cych działalność gospodarczą z zakresu 

przewozu osób taksówką osobową.

 98%

istoty sukcesu platform. Podstawowa rola 

platform polega nie tylko na łączeniu stron 

rynku (usługodawców i usługobiorców)  

w czasie rzeczywistym, lecz również na bu-

dowaniu zaufania między stronami trans-

akcji. Teoretycznie to zaufanie ma budować 

system ocen wbudowany w aplikację. Jed-

nak zdaniem kierowców współpracujących 

z mytaxi przewóz osób przez nieprofesjonal-

nych kierowców, w dodatku nieposiadają-

cych koniecznych ubezpieczeń, zagraża bez-

pieczeństwu pasażerów, a w konsekwencji 

obniża zaufanie do samej usługi.

Z tego powodu 97% ankietowanych jest zda-

nia, że wszyscy kierowcy świadczący usługę 

przewozu osób powinni płacić takie samo 

ubezpieczenie jak kierowcy taksówek, oraz 

że usługi kwalifikujące się jako przewozy 

taksówkarskie powinny być wykonywane 

wyłącznie przez kierowców pracujących 

legalnie, prowadzących działalność gospo-

darczą z zakresu przewozu osób taksówką 

osobową.

Dla niemal wszystkich taksówkarzy współpra-

cujących z mytaxi (94%) kluczowe znaczenie 

ma wykonywanie pracy legalnie, czyli opłaca-

nie przewidzianych prawem składek i posia-

danie odpowiedniego ubezpieczenia. Szcze-

gólnie mocne poglądy na ten temat mieli ci  

z naszych rozmówców, którzy wcześniej ko-

rzystali z aplikacji zrzeszających kierowców 

bez licencji.

Trzeba dodać, że kierowcy taksówek uwa-

żają, że używanie aplikacji alternatywnych 

przewoźników jest mało opłacalne, jeśli tak-

sówkarz opłaca przewidziane prawem skład-

ki i podatki.

 Jeżeli ktoś by chciał wszystko zapłacić le-

galnie, podatki, o ZUSie nie wspominając, to 

musi dołożyć do interesu.

REGULACYJNY CHAOS
Przebadani kierowcy podkreślają fakt, że pro-

blem tej nierówności nie został w odpowied-

ni sposób zaadresowany przez ustawodawcę. 

Istniejący stan, w którym kierowcy działający  

w ramach przewozu osób są karani w wypadku 

kontroli, lecz jednocześnie brakuje systemowej 

propozycji rozwiązania tej kwestii poprzez wy-

równanie obowiązków obu typu przewoźników, 

jest w odbiorze kierowców współpracujących  

z mytaxi niesprawiedliwy. 

Z naszego badania jasno wynika, że stan prawny 

dotyczący konkurencji między przewozem osób 

a taksówkarzami jest przez cyfrowych kierowców 

postrzegany jako wysoce niekorzystny. Wskazują 

oni na różnorodne przyczyny, począwszy od bra-

ku gwarancji bezpieczeństwa przez nielicencjo-

nowanych kierowców, do  dumpingu cenowego 

wprowadzanego przez przewoźników nieobcią-

żonych chociażby obowiązkiem opłacania OC 

obejmującego pasażera. Nierówność warunków 

funkcjonowania tych dwóch grup przewoźników 

ilustruje istniejącą lukę prawną, którą przewoźni-

cy nielicencjonowani nieustannie wykorzystują. 

 

Jeden z kierowców w następujący sposób opi-

suje możliwość rozwiązania impasu nieuczci-

wej konkurencji:

 Moim zdaniem wystarczy trzymać się pra-

wa. Nie pozwalać na naginanie prawa i ścigać 

nielegalny biznes. 

Taksówkarze współpracujący z mytaxi mają wyra-

zistą opinię w sprawie istnienia firm oferujących 

przewóz osób przez kierowców niemających sto-

sownych uprawnień: istniejąca sytuacja tworzy 

nieuczciwą konkurencję, na której tracą licencjo-

nowani taksówkarze jako mikro-przedsiębiorcy 

inwestujący w legalność swojej działalności. 

Mimo przystosowania cyfrowych taksówkarzy do 

nowych warunków technologicznych działania 

w sektorze przewozu pasażerów, są oni w trud-

nej sytuacji wynikającej z nierównych warunków 

działania na tym rynku. 

 Rząd powinien zadbać o zachowanie uczciwej konku-

rencji na rynku przewozów osobowych.

 99% Rząd nie robi zbyt wiele, by rozwiązać 

kwestię nieuczciwych przewoźników.

 97%

 Jazda na taksówce staje się coraz mniej opłacalna ze 

względu na wzrost nieuczciwej konkurencji.

 94%

Technicznie współpraca z mytaxi nie różni się niczym od współpracy  
z Uberem. Tyle, że tu jest legalna, a tam nielegalna. I tam miałem świa-
domość, że jeżdżę nielegalnie, a tu mam świadomość, że jeżdżę legal-
nie. Już nie mam z tyłu głowy tego stresu, że podjeżdżam, a tu może 
jakaś kontrola…

  

Dla ankietowanych istotna jest nie tylko 
współpraca z elastyczną firmą, ale rów-
nież prowadzenie działalności zgodnej  
z wymogami regulacyjnymi.
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JAKIE POSTULATY 
ZGŁASZAJĄ CYFROWI 
TAKSÓWKARZE?
Jakie działania powinien podjąć rząd oraz władze miasta, żeby wesprzeć  
taksówkarzy?

  Walka z nieuczciwą konkurencją. 

  Podjąć zdecydowane i szerokie 
działania w celu wyeliminowania nie-

legalnych przewozów. Przewóz osób 
w miastach tylko z licencją taxi.

  Rząd powinien zakazać funkcjonowania innych firm 
przewozowych niż taksówki lub firmy z uprawnieniami do 
przewozu większej liczby osób, jak przewozy krajowe itp. 
zaakceptowane wcześniej przez odpowiedni urząd.

  Częściej kontrolować nielegalnych przewoźni-
ków. Wprowadzić wyższe kary. Wprowadzić ustawę, 
która ma jasne przepisy dotyczące przewozu osób.

  Usprawnić i uszczelnić prawo  
– a później je egzekwować.

  Więcej kontroli przewoźników. 
Egzekwować kary wobec nielegal-
nie jeżdżących.

  Sprawić, aby wszyscy mieli równe 
szanse.

  Wprowadzić przejrzyste przepi-
sy i pilnować ich przestrzegania. 

  Przede wszystkim przyczynić się do zli-
kwidowania szarej strefy w przewozie osób.

  Zdelegalizować firmy przewozowe działające niele-

galnie albo wprowadzić dla nich takie same wymogi jak 
dla taksówkarzy, tzn. własna działalność gospodarcza, 
taksometr, kasa fiskalna, badania lekarskie itd.

  Zdelegalizować tanich przewoź-

ników bądź zrównać szanse poprzez 
takie same warunki świadczenia takiej 
działalności. 

 Wspierać legalnie działających 
kierowców. Nie przeciągać ustawy 
w czasie.

  Miasto powinno wreszcie 
zająć się nielegalnym przewozem. 
Powinni się spotkać z nami i razem 
podjąć ten problem.

  Chronić rynek pracy.

  Wprowadzić jednolite warunki 
dla wszystkich.

  Doprowadzić do przestrzegania 
obowiązującego prawa. Można dysku-

tować, czy jest dobre, czy złe, ale dziś 
- tu i teraz obowiązuje. Wszystkich.

Źródło: odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte „Jakie działania powinien podjąć rząd/władze miasta, żeby wesprzeć taksówkarzy?”
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WNIOSKI Z BADANIA

REKOMENDACJE

Rynek taxi został w szybkim tempie poddany cyfrowej 

transformacji. Wpłynęło to na zmianę wśród tej grupy za-

wodowej: wyłoniła się grupa cyfrowych taksówkarzy. 

Są oni otwarci na innowacje i dobrze oceniają zmianę, 

która zaszła w zakresie sposobu łączenia kierowcy z pa-

sażerem. Przede wszystkim doceniają korzyści w zakresie 

współpracy z platformą, które dotyczą efektywności cza-

su poświęcanego na pracę oraz elastyczności w zakresie 

rozliczania. 

Mimo faktu, że rynek taxi jest poddany regulacjom, alter-

natywni przewoźnicy starają się go zdominować dzięki 

przewadze, którą daje im m.in. brak konieczności posia-

dania odpowiedniej licencji przez kierowcę. Zważywszy 

na trudne warunki nierównej konkurencji w ramach tego 

rynku należy odnotować szybką adaptację kierowców 

taksówek do nowych realiów.

Cyfrowi taksówkarze współpracujący z mytaxi łatwo adap-

tują nowe technologie do swojej codziennej pracy: ich 

kompetencje cyfrowe pozwalają na bezproblemowe ko-

rzystanie z aplikacji zamiast centrali telefonicznej. Nieza-

leżnie od wieku są zadowoleni z takiego sposobu działania 

firmy. Świadczy to o braku barier we wdrażaniu nowych 

rozwiązań technologicznych w sektorze przewozu osób.

Cyfrowi kierowcy współpracujący z mytaxi cenią sobie 

pracę zgodnie z prawem. Jednocześnie jednak są oni na-

rażeni na nieuczciwą konkurencję, co czyni wykonywaną 

przez nich pracę coraz mniej opłacalną. 

Funkcjonowanie platform musi podlegać kontroli 

pod kątem niekorzystnych skutków ubocznych, ta-

kich jak generowanie szarej strefy i dopuszczanie 

do zawodu osób niezweryfikowanych. Wynikają one 

z braku odpowiedzialności za kontrahentów, chociaż-

by w zakresie kwestii takich jak bezpieczeństwo czy 

opodatkowanie. Platformizacja rynku transportowego, 

w tym rynku przewozu osób, jest korzystna nie tylko  

z perspektywy firm, które stosują ten nowy model 

biznesowy, ale też z perspektywy polityki mobilności  

w nowoczesnym mieście, z perspektywy klientów, któ-

rzy cenią wygodę i dobry stosunek ceny do jakości, 

oraz z perspektywy samych kierowców, którzy docenia-

ją elastyczność współpracy. Brak jasnej sytuacji praw-

nej w odniesieniu do regulacji tego rynku powoduje 

nierówną konkurencję.

Firmy konkurujące w ramach tego samego rynku prze-

wozów powinny podlegać takim samym regulacjom. 

Obciążenie kierowców taksówek dodatkowymi koszta-

mi sprawia, że ich konkurencyjność spada w stosunku 

do usług świadczonych przez kierowców korzystających  

z platform alternatywnych przewoźników, niewykonują-

cych obowiązków wynikających z prawa. 

Przyszłość aplikacji łączących kierowców i pasażerów 

jest trudna do prognozowania: zależy ona bowiem od 

inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez usta-

wodawcę i egzekwowania odpowiednich regulacji. Nie 

do zatrzymania wydaje się sam proces ucyfrowienia 

taksówkarzy. Tymczasem instytucje oraz regulacje są 

niedostosowane do zachodzących przemian: podej-

mowanym działaniom brakuje spójności i nie hamują 

one rozwoju usług oferowanych przez osoby współ-

pracujące z platformami niewymagającymi od kierow-

ców posiadania odpowiednich uprawnień. Niska cena, 

będąca efektem nieponoszenia kosztów działalności 

taksówkarskiej, zachęca konsumentów do korzystania 

z alternatywnych przewoźników. 

 

Niezbędne jest przejęcie inicjatywy przez ustawo-

dawcę i stworzenie ram prawnych, które z jednej 

strony uwzględniałyby innowacje technologiczne  

i ich wpływ na wykonywanie zawodu taksówkarza, z dru-

giej – chroniły pasażerów przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi ze świadczenia usług przewozu w niekon-

trolowany sposób.
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mytaxi to pierwsza na świecie aplikacja bezpośrednio łącząca pasa-

żera z kierowcą taksówki dostępnym w pobliżu, która umożliwia płat-
ność mobilną za kurs. mytaxi dostępne jest w ponad 100 miastach  
Europy i współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi taksówkarzami.

DELab UW to ośrodek badawczy utworzony przez naukowców z Uni-
wersytetu Warszawskiego – ekonomistów, socjologów i prawników. 
DELab UW dostarcza analizy i ekspertyzy, które wspierają procesy in-

nowacji, zwiększają efektywność i optymalizują procesy organizacyjne.
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