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Krzysztof Ulanowski

Mobilna przysz∏oÊç?

Obecnie w Europie
zatrudnionych jest
8 milionów mobilnych
pracowników.
Szacuje si´ jednak,
˝e tylko w ciàgu 2005 r.
ich liczba wzroÊnie
a˝ do 20 milionów.

Fot. Matthew Bowden
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Pracownik w locie
Liczba tzw. ,,pracowników mobilnych” w ca∏ej Europie ma wzrosnàç
z 8 do 20 milionów. Oznacza to prawdziwà rewolucj´. Czy czeka ona
tak˝e Polsk´? Na razie w naszym kraju przewa˝ajà obawy przed tego
typu zatrudnieniem.
Pracownik mobilny to taki, dla którego biurem jest w∏asny dom, samochód, hotel, czy nawet lotnisko. To stamtàd kontaktuje si´ z szefem
lub wspó∏pracownikami za pomocà telefonu lub sieci komputerowej.

W siedzibie macierzystej firmy pojawia si´
rzadko.
Ko r z y Ê c i d l a w s z y s t k i c h
Ten rodzaj zatrudnienia oznacza niebagatelne korzyÊci dla firmy. Ceny
metra kwadratowego powierzchni biurowej w centrach du˝ych miast sà
wysokie i nic nie wskazuje na to, ˝eby mia∏y w najbliszym czasie znaczàco spaÊç. Du˝a liczba pracowników, siedzàcych w biurze codziennie od
9.00 do 17.00, przek∏ada si´ na du˝à liczb´ biurek i komputerów. Te zaÊ
– du˝à liczb´ metrów kwadratowych powierzchni biurowej. A to oznacza
wysoki czynsz.
Co wi´cej, ,,mobilna praca” to liczne korzyÊci równie˝ dla pracownika.
Zw∏aszcza pracownika o duszy artysty, ale jednoczeÊnie o wysokiej samodyscyplinie. Takiego, który lubi prac´ rozpoczynaç wtedy, kiedy ma wen´

trendy

twórczà, ale jednoczeÊnie potrafiàcego niestrudzenie
przesiedzieç przed komputerem ca∏à noc. Potrafiàcego
samodzielnie u∏o˝yç sobie rozsàdny plan dzia∏ania, jak
równie˝ we w∏aÊciwym czasie zrealizowaç go. Nie ka˝dy spe∏nia wszystkie powy˝sze kryteria. Ale bez wàtpienia ludzi takich jest wielu.
– Ch´tnie podj´∏abym prac´ jako pracownik mobilny – przyznaje Barbara Biela, studiujàca zaocznie mieszkanka
Krakowa, obecnie bezrobotna i poszukujàca pracy.
– Ten rodzaj zatrudnienia oznacza∏by dla mnie bowiem spokój oraz brak stresu. Sama ustala∏abym sobie czas pracy.
W∏àcza∏abym komputer wówczas, kiedy rzeczywiÊcie mia∏abym coÊ do zrobienia. Nikt nie sta∏by nade mnà i nie domaga∏ si´ ode mnie dzia∏aƒ pozornych.
Nasza rozmówczyni dodaje, ˝e koniecznoÊç samodyscyplinowania si´ nie by∏aby dla niej ˝adnym problemem:
– Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e kiedy powinnam zasiàÊç do pracy, po prostu robi´ to – przekonuje.

Europa si´ mobilizuje
Obecnie w Europie zatrudnionych jest 8 milionów mobilnych pracowników. Szacuje si´ jednak, ˝e tylko w ciàgu 2005 r. ich liczba wzroÊnie a˝ o 12 milionów. Tak
przynajmniej wynika z raportu IDC, wykonanego na zlecenie firmy Novell, a upublicznionego przez witryn´
www.biuroraj.com.pl. W liczbach bezwzgl´dnych naj-

wi´cej mobilnych Europejczyków
zatrudnionych jest w Wielkiej
Brytanii – a˝ 2 mln 300 tys. W cià-

gu roku liczba ta ma wzrosnàç do ponad 4,5 miliona.
Procentowo jeszcze wi´cej mobilnych pracowników zatrudnionych jest w Szwecji, bogatym kraju o niewielkiej g´stoÊci zaludnienia. Obecnie pracuje ich tam pó∏
miliona, za rok jednak liczba ta powinna przekroczyç
okràg∏y milion. Z kolei w Niemczech szacuje si´, ˝e do
koƒca roku pracowaç b´dzie tam oko∏o 4 mln 100 tys.
mobilnych pracowników.

Do tych rewolucyjnych zmian goràczkowo przygotowujà si´ europejskie hotele i lotniska, z us∏ug
których wszak cz´sto korzystajà
b´dàcy w ciàg∏ym ruchu biznesmeni. Komfortowi mobilnych Europejczyków s∏u˝yç ma sieç VBN, czyli Visitor Based Network. Ma ona
u∏atwiaç kontakt z macierzystà firmà, Êciàganie da-
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nych przez Internet, a tak˝e ich drukowanie na papierze.
Jak widzimy, tendencje na ca∏ym kontynencie, a przynajmniej w jego zachodniej cz´Êci, sà doÊç jednoznaczne. Dlaczego zatem tak ma∏o Pola-

ków pracuje jak dotàd w tym systemie mobilnej pracy? I dlaczego
tak niech´tnie odnoszà si´ do niego polscy pracodawcy?

Pracownik na oku
Wydaje si´, ˝e dobry przyk∏ad innym firmom z innych
ga∏´zi gospodarki powinny daç mass media. W dobie
komputera i Internetu dziennikarz mo˝e przecie˝ z ∏atwoÊcià zarówno zbieraç informacje, pisaç artyku∏y, jak
i przesy∏aç je do redakcji, nie ruszajàc si´ z w∏asnego
domu. Jednak polskie media wydajà si´ jak na razie
byç konserwatywne…
– Praca dziennikarza na odleg∏oÊç wydaje mi si´ bez sensu –
ocenia Robert Grygiel, redaktor naczelny ,,Tygodnika
Tucholskiego”. – Przecie˝ zarówno ja, jako redaktor naczelny, jak i redaktorzy prowadzàcy powinni mieç bezpoÊredni kontakt z przygotowujàcym materia∏ reporterem.
Grygiel dodaje, ˝e równie˝ i ca∏y zespó∏ dzia∏a lepiej,
gdy jego poszczególni przedstawiciele dobrze si´ znajà.
S∏owa te potwierdza redaktor jednej z komercyjnych
rozg∏oÊni radiowych, dzia∏ajàcej na po∏udniu Polski:
– Zdarza si´ wprawdzie, ˝e redaktorzy dy˝urni odbywajà
u nas swój wieczorny dy˝ur we w∏asnych domach, a muzyka,
czyli tzw. ,,playlista” puszczana jest w eter przez komputer –
przyznaje. – Jednak generalnie szef ma lepszà kontrol´ nad
pracownikiem, który przebywa na terenie redakcji, zaÊ ca∏y
zespó∏ jest lepiej zintegrowany kiedy pracuje razem.
Nasz rozmówca jako przyk∏ad podaje sytuacj´ zamachów z 11 wrzeÊnia 2001 r.:
– Tak powa˝ne wydarzenie oznacza∏o koniecznoÊç szybkiego
zmobilizowania do pracy znacznej cz´Êci zespo∏u. Nie wyobra˝am sobie, by mo˝na by∏o to sprawnie uczyniç w sytuacji,
gdyby wi´kszoÊç dziennikarzy przebywa∏a w tym czasie we
w∏asnych domach.
Pomimo tych zastrze˝eƒ w Êwiecie polskich mediów pojawiajà si´ ju˝ pewne wy∏omy w murze, po prawdzie
zwiàzane cz´sto z niech´cià do przyjmowania pracowni>
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ków na etat. Na przyk∏ad lokalne ,,WiadomoÊci
Wrzesiƒskie” proponujà nowym wspó∏pracownikom, zw∏aszcza tym, którzy nie mieszkajà na terenie WrzeÊni, pisanie teksów w domu i przesy∏anie ich do redakcji e-mailem.

Na domowym komputerze zdarza
si´ tak˝e czasem pracowaç osobom zatrudnionym przez portale
internetowe, wbrew pozorom
jednak stanowi to nie regu∏´, lecz
wyjàtek od niej.
Specyfika pracy

Koncepcja zatrudnienia na odleg∏oÊç na jeszcze wi´ksze opory
ni˝ w Êwiatku mediów, natyka si´
na przyk∏ad w urz´dach rzàdowych, czy samorzàdowych. Wynika to
w du˝ej mierze ze specyfiki pracy urz´dnika. Trudno
bowiem, by ,,mobilny” referent przyjmowa∏ interesantów w domowych pieleszach…

– Mamy sieç przedstawicieli w ca∏ej Polsce – powiedzia∏
nam wspó∏w∏aÊciciel firmy handlowej z okolic Konina.
– Dostarczajà oni towar do odbiorcy we w∏asnym regionie.
Ich miejscem pracy jest przede wszystkim w∏asny samochód.
Ale w pewnym zakresie równie˝ w∏asny dom.
W domu bowiem przedstawiciele koniƒskiego
przedsi´biorstwa odbierajà zamówienie – drogà
mailowà. Równie˝ w domu i tak˝e za poÊrednictwem Internetu wprowadzajà informacje do bazy
danych.
– W zupe∏noÊci wystarczy wi´c, je˝eli w siedzibie macierzystej firmy pojawià si´ nie rzadziej ni˝ raz na pó∏ roku –
podkreÊla nasz rozmówca.

Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie prosimy dostarczyç (faks, e-mail, www, list) na nasz adres.
2. Prosimy dokonaç przedp∏aty pe∏nej kwoty na poni˝sze konto.
3. Faktur´ VAT przeÊlemy po wp∏yni´ciu nale˝noÊci.
4. Podmioty gospodarcze mogà otrzymaç faktur´ proforma.

Prosz´ o wystawienie faktury dla:

redakcyjna

—

taniej!!!

Specyfika pracy u∏atwia z kolei mobilnoÊç przedstawicielom handlowym. Si∏à rzeczy bowiem ich biurem jest
po cz´Êci samochód, a po cz´Êci w∏asny dom.

Zamawiam prenumerat´ dwumiesi´cznika e-Fakty poczàwszy od nr…………/200…… do nr…………/200………
w iloÊci……egz. ka˝dego numeru. Cena egz. wynosi 4.99 z∏ (w tym 7% VAT), cena prenumeraty rocznej – 26.90 z∏.
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– Specyfika naszej pracy z pewnoÊcià istnieje – przyznaje
Joanna Nowak, sekretarz gminy Suchy Las. – Nie
oznacza to jednak, ˝e nie dopuszczamy wyjàtków. Na
przyk∏ad redaktor naszej lokalnej gazety, wydawanej

przez Urzàd Gminy, zatrudniony jest na cz´Êç etatu.
Oznacza to, ˝e okreÊlonà liczb´ godzin musi sp´dziç w siedzibie urz´du. Do jego obowiàzków nale˝y jednak równie˝
tworzenie strony internetowej gminy, a to ju˝ mo˝e czyniç
we w∏asnym domu.
Nasza rozmówczyni przyznaje jednak, ze takie rozwiàzanie stanowi pewne novum. Pozostali pracownicy podobnych mo˝liwoÊci nie majà.

osoba zamawiajàca



ul.
kod

NIP
miejscowoÊç

Prosz´ przes∏aç/przefaksowaç faktur´ proforma
Upowa˝niam Instytut Logistyki i Magazynowania do wystawienia faktury VAT
bez podpisu osoby upowa˝nionej z naszej strony do otrzymania faktury.
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
realizacji zamówienia.

Data……………… Podpis…………………………
Adres redakcji:

kontakt tel./e-mail
bran˝a

Instytut Logistyki i Magazynowania
61-755 Poznaƒ, ul. E. Estkowskiego 6
tel. (0 61) 850 49 24, fax (0 61) 852 63 76
Bank Zachodni WBK SA 6 O/Poznaƒ
39 1090 1362 0000 0000 3601 7908
prenumerata: www.e-fakty.pl, e-fakty@ilim.poznan.pl

