WQ\7+<-38.<+,/5
N\XWON7+Ĥ19<D+>+A+=D59A=5+
DKUĥKN:]cMRYVYQSSDN\YaSKS:\KMc
3X]^c^_^7ONcMcXc:\KMcSWZ\YP8YPO\K
5YX^KU^$N\KLOU*SWZVYNdZV
.93$ 

Praca mobilna oparta na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych
– nowe wyzwania i zagro¿enia

3->LK]ONWYLSVOaY\UpXOaMRKVVOXQO]KXN\S]U]
3WZVOWOX^K^SYXYPSXPY\WK^SYXKXNMYWW_XSMK^SYX^OMRXYVYQSO]3->SXWKXcOMYXYWcNYWKSX]\O]_V^]SX
a rise of new professions and new services, in new forms of employment (e.g., mobile work), in an increase
SXK_^YXYWcKXNPVObSLSVS^cK^aY\U3^OXMY_\KQO]aY\UO\]oaY\UKLSVS^cRSQROPPOM^S`OXO]]KXNSXXY`K^S`OXO]]aRSMRSWZKM^L_]SXO]]OPPSMSOXMc2YaO`O\3->SXM\OK]OaY\UNOWKXN]aY\UY`O\VYKN\YVOMYXPVSM^%
^ROc\O]_V^SX^ROXOONPY\MYX^SX_KVVOK\XSXQKLV_\\SXQYP^ROaY\UpVSPOLY_XNK\c%^ROcK\OMYXN_MS`O^Y
YMM_ZK^SYXKVKXN]YMSKVS]YVK^SYXL_\XY_^3X^O\XO^KNNSM^SYXO^M>RO\OPY\OZ\O`OX^SYXWOK]_\O]K\O
\O[_S\ON$ZO\SYNSMKVK]]O]]WOX^YP^ROaY\UOX`S\YXWOX^KXNS^]SWZKM^YXaY\UO\]oP_XM^SYXSXQZO\WS^^SXQ
implementation of relevant modifications.
5OcaY\N]$WYLSVOaY\USXPY\WK^SYXKXNMYWW_XSMK^SYX^OMRXYVYQSO]OWZVYcWOX^aY\U\O[_S\OWOX^]

A]^ýZ
W ci¹gu ostatnich dwóch dekad nast¹pi³ znaczny postêp w zakresie
\YdaYT_ ^OMRXYVYQSS SXPY\WKMcTXYUYW_XSUKMcTXcMR 3-> K MY\Kd
szersze zastosowanie narzêdzi je wykorzystuj¹cych zmienia nasze ¿ycie
SMYNdSOXXOP_XUMTYXYaKXSO.Y^cMdc^YUYWZ_^O\¸aMdc^OVOPYX¸a
ale równie¿ systemów internetowych i satelitarnych, które wykorzystuje
siê w celu wyszukiwania, magazynowania, rozpowszechniania informacji
aZY]^KMSNKXcMRVSMdLYacMR^OU]^YacMRS^ZEG:\dOUKdcaKXSONKXcMR
i informacji w czasie rzeczywistym, za spraw¹ wszechobecnych technoVYQSS3->_WYŜVSaSKV_NdSYWUYW_XSUYaKXSO]SýdO]YLéaNYaYVXcW
miejscu i czasie, co ma wp³yw nie tylko na funkcjonowanie osobiste,
ale i na wykonywanie obowi¹zków zawodowych.
Wzrost liczby mobilnych technologii i dostêpu do ró¿nego rodzaju
mediów komunikacyjnych, g³ównie za pomoc¹ coraz powszechniej
dostêpnych urz¹dzeñ mobilnych, takich jak smartfony i tablety, to kluczowe powody powstawania nie tylko nowych specjalizacji zawodowych
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(np. in¿ynier blockchain ]ZOMTKVS]^K N] WONS¸a ]ZYĥOMdXYļMSYacMR
MdcSXŜcXSO\aS\^_KVXOT\dOMdcaS]^YļMSKVOSXYacMRPY\WY\QKXSdKMTS
pracy, np. pracy mobilnej.
D\KZY\^__XSTXOQYAY\USXQKXc^SWOKXcaRO\O$>ROOPPOM^]YX^RO
world of workEGacXSUKŜOaļaSK^YaOTMdYĥ¸aMOU\KT¸aaU^¸\cMR
XKTMdýļMSOTacUYX_TO]SýZ\KMýWYLSVXSO]é$4KZYXSK=^KXcDTONXYMdYXO
0SXVKXNSK2YVKXNSKS=daOMTKAU\KTKMR/_\YZcļ\YNUYaOTSZYĥ_NXSYaOT
8SOWMcAýQ\cAĥYMRc2S]dZKXSKSa+\QOX^cXSOMdý]^Y^VSaYļë^KUSOT
Z\KMcTO]^XKTXSŜ]dKMYWYŜXK^ĥ_WKMdcë\¸ŜXSMKWSadKU\O]SO\YdZYa]dOMRXSOXSK XYacMR ^OMRXYVYQSS S NY]^ýZ_ NY 3X^O\XO^_ \OVK^caXSO
XSŜ]dcWZYdSYWOW_WSOTý^XYļMSZ\KMYaXSU¸aadKU\O]SO3->]^\_U^_\é
gospodarcz¹, relatywnie niskim poziomem produktu krajowego brutto
:5,ZYĥYŜOXSOWQOYQ\KPSMdXcWSXSŜ]déU_V^_\éZ\KMca^cWWYNOlami zarz¹dzania) w ró¿nych zawodach lub sektorach.
W cytowanym raporcie zamieszczono równie¿ statystyki dotycz¹ce
YN]O^UKZ\KMYaXSU¸aa"ZKħ]^aKMR?XSS/_\YZOT]USOTU^¸\dcacUYX_TéZ\KMý^OVOZ\KMýSV_LZ\KMýWYLSVXédKZYWYMé3->,cĥYSMRa\

Fot. jakkapan/Bigstockphoto

=^Y]YaKXSO^OMRXYVYQSSSXPY\WKMcTXYUYW_XSUKMcTXcMR3->aaSOV_NdSONdSXKMRQY]ZYNK\USZ\dcXY]SaSOVOUY\dcļMS$ZYa]^KXSOXYacMRdKaYN¸aS\Yda¸TXYacMRNdSONdSX_]ĥ_QK^KUŜOXYacMR
PY\WdK^\_NXSOXSKXZZ\KMKWYLSVXKad\Y]^OVK]^cMdXYļMSSK_^YXYWSSaZ\KMc]Z\dcTK_^\dcWKXS_
dNYVXYļMSNYZ\KMcac]YUSOTacNKTXYļMSSSXXYaKMcTXYļMSZ\KMYaXSU¸aMYaZĥcaKXKOPOU^caXYļë
Z\dON]SýLSY\]^aK4ONXKUŜOacUY\dc]^caKXSO3->ZYaYN_TOad\Y]^acWKQKħZ\KMcZ\dOMSéŜOXSO
Z\KMéUYXPVSU^OW\¸V]^KĥéUYXSOMdXYļMSé_MdOXSK]SýdKMSO\KXSOQ\KXSMZ\KMKŜcMSO]Z\dcTKSdYVKMTS
dKaYNYaOTS]ZYĥOMdXOTacZKVOXS_dKaYNYaOW__dKVOŜXSOXS_YN3X^O\XO^_SSX.VK^OQYUYXSOMdXO
TO]^ ZYNTýMSO NdSKĥKħ dKZYLSOQKaMdcMR$ Z\YaKNdOXSO YU\O]YaOT YMOXc ļ\YNYaS]UK Z\KMc S TOQY
wp³ywu na funkcjonowanie pracowników pozwalaj¹ce na wprowadzanie stosowne modyfikacji.
=ĥYaKUV_MdYaO$Z\KMKWYLSVXK^OMRXYVYQSOSXPY\WKMcTXYUYW_XSUKMcTXOdK^\_NXSOXSOacWK
gania pracy

17%, z czego: 3% wykonywa³o regularn¹ telepracê, 5% pracê poza
]SONdSLéZ\KMYNKaMcSXKTMdýļMSOTZYdKNYWOWK]^KXYaSĥKQ\_ZK
„okazjonalnych” telepracowników i/lub pracowników mobilnych. Najwy¿sze odsetki telepracowników/pracowników mobilnych zanotowano
a.KXSS!=daOMTSS2YVKXNSSXKTXSŜ]dOdKļaOAĥY]dOMR!S1\OMTS#A:YV]MOYN]O^OU^OXacXS¸]ĥZYNYLXSOTKU
a-dOMRKMRS=ĥYaKMTSp^cVUYEG4ONXKUa:YV]MOaY]^K^XSMR
latach zaobserwowano bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w saWcW]OU^Y\dO3->U^¸\c]ZYaYNYaKĥŜOa\VSMdLKdK^\_NXSYXcMR
przekracza³a 315 tysiêcy, co stanowi³o ok. 5% wszystkich zatrudnionych
a^OTL\KXŜca?/8KTVSMdXSOT]dcWSZ\KMYNKaMKWS]éN_ŜOZ\dON]SýLSY\]^aK! dKļQĥ¸aXc]OQWOX^L\KXŜc]^KXYaS^OVOUYW_XSUKMTK
Prognozuje siê, ¿e w najbli¿szym czasie nast¹pi znacz¹cy rozwój wzrost
znaczenia polskich specjalistów na rynku europejskim w takich obszarach, jak produkcja samochodów hybrydowych, inteligentny transport,
L\KXŜKQSO\^OVOWONcMcXKEG
6S^O\K^_\KXK^OWK^MdcXXSU¸aļ\YNYaS]UKZ\KMcY]¸LZ\KM_TéMcMR
WYLSVXSOdacUY\dc]^KXSOW3->MRYëTO]dMdOXSOdLc^YL]dO\XKa]UKd_TO
¿e maj¹ one znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania pracowników.
Celem artyku³u jest opisanie charakterystyki pracy mobilnej, wykonywanej przy u¿yciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Y\KdYNZYaSONŚXKZc^KXSO$TKUSOUY\dcļMSXSO]SOYXKdO]YLéKTKUSO
WYŜOZYaYNYaKëdKQ\YŜOXSKdK\¸aXYNVKTONXY]^USTKUSY\QKXSdKMTS
:YXKN^Ya]UKdKXYWYŜVSaYļMSdKZYLSOQKXSKSdaKVMdKXSKSMR]U_^U¸a

:\KMKWYLSVXKYZK\^KXK^OMRXYVYQSKMR3->
Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (3->LK]ONWYLSVOaY\U) odnosi siê do organizacji pracy wykonyaKXOTZ\dcXKTWXSOTMdýļMSYaYKVO\OQ_VK\XSOZYdKiQĥ¸aXcWLS_\OWn
tj. siedzib¹ pracodawcy lub osobistym biurem domowym, przy u¿yciu
^OMRXYVYQSS3->NYĥéMdXYļMSonline z systemami komputerowymi firmy.
Praca tego rodzaju odbywa siê w dowolnym miejscu i czasie, w zale¿XYļMSYNTOT\YNdKT_dKNKħRK\WYXYQ\KW_S^\cL_ŜcMSKZ\KMYaXSUKEG
4O]^YXK_aKŜKXKdK]dMdOQ¸VXc\YNdKT^OVOZ\KMcE G9N^cZYaOT
^OVOZ\KMcacUYXcaKXOTaļMSļVOYU\OļVYXOTVYUKVSdKMTSXZ^cVUYaNYW_
YN\¸ŜXSKTéWYŜVSaYļëacUYXcaKXSKa\¸ŜXcMRWSOT]MKMR:\KMYaXSMc
WYLSVXS^YZ\KMYaXSMcU^¸\cMRdKNKXSKWYQéLcë\OKVSdYaKXOaNYaYVXcWWSOT]M_KYXS]KWSWYQéLcëYZĥKMKXSacĥéMdXSOXKZYN]^KaSO
acUYXKXOT Z\KMc S ZYXSO]SYXcMR UY]d^¸aA aSýU]dYļMS Z\dcZKNU¸a
ich praca realizowana jest na podstawie standardowych pe³noetatowych
_W¸aYZ\KMýXKMdK]XSOYU\OļVYXcaU^¸\cMR_adQVýNXSK]SýZOaXé
YQ¸VXéOVK]^cMdXYļëMYNYWSOT]MK]ZY]YL_acUYXcaKXSKZ\KMcDK^OW
WYŜVSaYļë acUYXcaKXSK Z\KMc ZYdK LS_\OW XSO W_]S Lcë PY\WKVXSO
dKZS]KXK a _WYaSO K QNc XZ Z\KMYaXSU MRMO d ^KUSOT WYŜVSaYļMS
]UY\dc]^Këac]^K\MdcŜOYNZYaSONXSYaMdOļXSOTXZd^cQYNXSYacW
wyprzedzeniem) poinformuje o tym swojego prze³o¿onego i/lub
a]Z¸ĥZ\KMYaXSU¸aE G
:\KMKWYLSVXKYZK\^KXK3->WYŜOLcëacUYXcaKXKQNcS]^XSOTO
^OMRXSMdXKWYŜVSaYļë\OKVSdKMTSYLYaSédU¸a]ĥ_ŜLYacMRZYdKWSOT]MOW
Z\KMcZ\KMYNKaMcV_LSXXcW]^KĥcWWSOT]MOWZ\KMc-YaSýMOTMdcXXYļMS
i zadania pracowników mobilnych ró¿ni¹ siê od siebie znacznie w zaVOŜXYļMSYNL\KXŜcSdKaYN_8KZ\dcUĥKNNVKZ\KMYaXSU¸aLS_\YacMR
i naukowych szczególnie wa¿ny jest dostêp do poczty elektronicznej,
podczas gdy pracownicy zatrudnieni np. w obs³udze technicznej,
Mdc]ĥ_ŜLSOdN\YaSKW_]déWSOëWYŜVSaYļëĥéMdXYļMSd]c]^OWKWSUYWZ_^O\YacWS]aYTOTPS\WcQĥ¸aXSOZ\dc_ŜcMS_]ZOMTKVXcMRKZVSUKMTSE G
8SOTONXYU\Y^XSOZ\KMYaXSMcW_]dé\¸aXSOŜWSOëWYŜVSaYļë_dc]UKXSK
dostêpu do zwi¹zanych z prac¹ firmowych systemów komunikacji
i wymiany informacji niezale¿nie od miejsca i czasu. W tym celu praMYNKaMKW_]SSWdKZOaXSëS]^XSOXSO^daiNKXcMRaMRW_\dOnMdcVS
technologii umo¿liwiaj¹cej zdalny dostêp do po¿¹danych informacji
dKZYWYMé_\déNdOħWYLSVXcMRK^KUŜO_]^KXYaSëZ\YMON_\c^KUSOQY

]ZY]YL_UYW_XSUKMTSSacWSKXcSXPY\WKMTSE G:YXKN^YaĥKļMSaKY\QKnizacja takiej pracy mo¿liwa jest w warunkach kultury pracy bazuj¹cej
XKdK_PKXS_Z\KMYNKaMcNYZ\KMYaXSU¸aZ\dOdMYXKVOŜc\Yd_WSOë
]UĥYXXYļëZ\KMYNKaMcNYZ\dOUKdcaKXSKSWYLYaSédU¸aSKUMOZ^KMTS
Z\dcXKTWXSOTMdýļMSYaOT_^\K^cLOdZYļ\ONXSOTUYX^\YVSXKNSMR\OKVSdKMTé
:\KMYaXSMcdUYVOSW_]déLcëa]^KXSO]KWYNdSOVXSOdY\QKXSdYaKë]aYTé
Z\KMýSdK\déNdKëXSé
:\KMKWYLSVXKXKYL]dK\dO?/TO]^XKTLK\NdSOT\YdZYa]dOMRXSYXK
w przedsiêbiorstwach miêdzynarodowych, a sekcje gospodarki, w któ\cMRMdýļMSOTac]^ýZ_TO^Y$3->Z\dOWc]ĥa]dMdOQ¸VXYļMS$WY^Y\cdKcyjny, lotniczy, budowlany), architektura, s³u¿ba zdrowia i produkcja
E!G 0S\Wc ļaSKNMdéMO _]ĥ_QS SX^OVOU^_KVXO a NdSONdSXSO ^OMRXYVYQSS
SXPY\WK^cMdXcMR^KUSOTKUZ\YQ\KWYaKXSO\OUVKWKSZ_LVSUKMTK^\OļMS
a3X^O\XOMSOUY\dc]^KTédZ\KMcWYLSVXOTaXKT]dO\]dcWdKU\O]SO:\KMK
WYLSVXKYZK\^KXK3->TO]^XKTLK\NdSOTZYa]dOMRXKa^cMRNdSONdSXKMR
w których wykonywana jest praca „kreatywna” (na przyk³ad sztuki
audiowizualne, dziennikarstwo i design), jednak szwedzcy i norwescy
OU]ZO\MSZY]^\dOQKTéTéLK\NdSOTZYa]dOMRXSOTKUYXYacac\KŚXc^\OXN
a\¸ŜXY\YNXcMR]OU^Y\KMRSdKaYNKMRE G

DKVO^cZ\KMcWYLSVXOT
acUYXcaKXOTZ\dc_ŜcMS_^OMRXYVYQSS3->
+U^_KVXK]c^_KMTKaU^¸\OTMY\KdaSýMOTZ\KMYaXSU¸aUY\dc]^Kd3->
aZ\KMcWYLSVXOTacNKTO]SýaZĥcaKëdK\¸aXYXKdWSKXca]ZY]YLSO
organizacji pracy, jak i na zró¿nicowanie czasu jej wykonywania. Pracownicy wybieraj¹ tak¹ formê pracy ze wzglêdu na napiête terminy lub gdy
wymagany jest wysoki poziom koncentracji, poniewa¿ w porównaniu
z prac¹ w biurze, w pracy mobilnej wystêpuje mniej sytuacji mog¹cych
\YdZ\K]dKë _aKQý K ZYdK ^cW dKY]dMdýNdK ]Sý a ^OX ]ZY]¸L MdK]
dO adQVýN_ XK L\KU UYXSOMdXYļMS NYTKdN_ NY Z\KMc E"G :\KMYNKaMc
dKļMRý^XSOTdVOMKTé^OQY^cZ_Z\KMýKLcYLXSŜcëUY]d^cWSXZYZ\dOd
zmniejszenie przestrzeni biurowej.
.VK Z\KMYaXSU¸a MdK]YaK S Z\dO]^\dOXXK OVK]^cMdXYļë acUYXcwania zadañ niezale¿nie od lokalizacji pozwala na zmianê regularnych
harmonogramów pracy, w tym wykonywanie jej poza „normalnymi”
QYNdSXKWS>KUKOVK]^cMdXYļëMdK]YaKSZ\dO]^\dOXXKNKTOWYŜVSaYļë
lepszej synchronizacji planów i zobowi¹zañ zawodowych i pozazawodowych, co czêsto okazuje siê bardzo istotne w utrzymywaniu równowagi
WSýNdcŜcMSOWdKaYNYacWKZ\caK^XcWEGa^cWaZ\dOMSaNdSKĥKXS_
poczuciu izolacji spo³ecznej (np. poprzez umo¿liwienie pracownikom
opuszczenia domu przy jednoczesnym dostêpie do komunikacji zwi¹dKXOTdZ\KMéE#G8SONY^cMdc^YTONXKUSdYVKMTSdKaYNYaOTKXKaO^
TOļVSMRYNdSYZ\dOMSaNdSKĥKXSOSdYVKMTS]ZYĥOMdXOT]Z\KaKXSOTO]^^KU
TONXYdXKMdXKpYMdcWaNKV]dOTMdýļMSK\^cU_ĥ_
Stosowanie nowych technologii w pracy, umo¿liwiaj¹ce szybsze
ZYdc]USaKXSOSXPY\WKMTSSV_LacUYXcaKXSOaSOV_dKNKħTONXYMdOļXSO
oraz sposób organizowania pracy mobilnej maj¹ pozytywny wp³yw za\¸aXYXKOPOU^caXYļëZ\KMYaXSUKTKUSMKĥOTPS\WcEG:YXKN^YacXSUS
LKNKħZ\dc^YMdYXcMRaYWKaSKXcW\KZY\MSOa]UKd_TéŜOOVK]^cMdXYļë
i autonomia telepracowników odgrywaj¹ pozytywn¹ rolê w poprawianiu
acNKTXYļMS d Na¸MR ZYaYN¸a :Y ZSO\a]dO WKTé YXS WXSOT Z\dO\a
XSŜZ\KMYaXSMcLS_\YaSKZYN\_QSOZYļaSýMKTéXKZ\KMýaSýMOTMdK]_
EG3XXOLKNKXSKa]UKd_TéŜOMRK\KU^O\Z\KMcWYLSVXOTWYŜOYQ¸VXSO
ZYZ\KaSëacNKTXYļëa]ZSO\KTéMSXXYaKMcTXOdKMRYaKXSKZ\KMYaXSU¸a
DLKNKħ^cMRacXSUKŜOMRYMSKŜZ\dOMSý^XOSXNcaSN_KVXOacXSUSacNKTXYļMSZ\KMYaXSU¸aWYLSVXcMR]éZYNYLXONYacNKTXYļMSSXXcMRY]¸L
MSZSO\a]SacUKd_TéacŜ]dcZYdSYWSXXYaKMcTXYļMSaZ\KMcEG7YŜO
^Y]_QO\YaKëŜOaSýU]dcXKNd¸\XKNZ\KMYaXSUKWSWYXS^Y\YaKXSO
lub kontrolowanie) nie sprzyja pojawianiu siê innowacyjnych zachowañ.
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DKQ\YŜOXSKdaSédKXOdZ\KMéWYLSVXé
acUYXcaKXéZ\dc_ŜcMS_3->
DacUYXcaKXSOW^OTZ\KMcaSéŜO]SýpZYNYLXSOTKUaZ\dcZKNU_
telepracy czy pracy wykonywanej „niemobilnie” – wiele fizycznych
MdcXXSU¸a\cdcUKdKaYNYaOQYac]^ýZ_TéMcMRaļ\YNYaS]U_Z\KMc
8KVOŜéNYXSMRWSX$XSOYNZYaSONXSOZK\KWO^\cļaSK^ĥKWYXS^Y\¸a
YVļXSOXSOXSOac]^K\MdKTéMcZYdSYWXK^ýŜOXSKļaSK^ĥKOU]ZYdcMTKXKRKĥK]XSOaĥKļMSaO\YdWSO]dMdOXSO_\déNdOħZO\cPO\cTXcMRXZWYXS^Y\K
MdcUVKaSK^_\cZYaYN_TéMO_^\dcWcaKXSOXSOaĥKļMSaOTZY]^KacMSKĥK
Y\KdXK\KŜOXSOXKZYVKOVOU^\YWKQXO^cMdXOE"G
Warunki wykonywania pracy mobilnej nie s¹ kontrolowane przez
pracodawcê, a sami pracownicy nie zawsze przywi¹zuj¹ nale¿yt¹
aKQýNYLRZDLKNKħZ\dOZ\YaKNdYXcMRXKdVOMOXSOPSħ]USOTPS\Wc
meblarskiej wynika np., ¿e ponad po³owa respondentów nie zwraca³a
_aKQSXKO\QYXYWSýZYNMdK]Z\KMcaNYW_K#dXSMR^aSO\NdSĥY
¿e pracodawcy nie wykazywali zainteresowania warunkami ich pracy.
Prawie po³owa respondentów nie mia³a w domu ani krzes³a biurowego,
ani biurka, natomiast 53% twierdzi³o, ¿e cierpi z powodu bólu barków,
 dQĥY]SĥYL¸V]dcSKYNMd_aKĥKL¸VOZVOM¸aEG
Badania wskazuj¹ ponadto, ¿e innymi czêstymi problemami zdrowotnymi wynikaj¹cymi z korzystania z technologii mobilnych i urz¹dzeñ
OVOU^\YXSMdXcMR]é$NYVOQVSaYļMSXK\déN_ad\YU_L¸VOļMSýQSOXaXKNgarstkach i palcach, bóle g³owy, zmêczenie, znu¿enie czy zaburzenia
]X_EG
0KU^ŜOZ\KMYaXSMcacUYX_TéMcZ\KMýXKYNVOQĥYļëZ\dc_ŜcMS_3->
dacUVO]KWS]YLSOY\QKXSd_TéZ\KMýWYŜOZYaYNYaKëŜOZYļaSýMKTé
TOT aSýMOT MdK]_ :Y^aSO\NdK ^Y WSX Mc^YaKXc T_Ŝ aMdOļXSOT \KZY\^
w którym stwierdzono, ¿e godziny pracy takich pracowników s¹ zazwyczaj d³u¿sze ni¿ pracowników, którzy pracuj¹ w siedzibie pracodawcy.
Wed³ug autorów tej publikacji to kluczowa cecha „pracy mobilnej”,
niezale¿nie od tego, czy taka praca jest substytutem regularnej pracy
w siedzibie pracodawcy, czy te¿ dodatkiem do niej. Na przyk³ad z badañ
Z\dOZ\YaKNdYXcMR aļ\¸N Z\KMYaXSU¸a a 4KZYXSS acXSUK ŜO Y]YLc
Z\KM_TéMOdNYW_dKZYWYMé]Z\dý^_3->ZYļaSýMKTé QYNdSXc^cQYNXSYaYXKZ\KMýpZ\dcļ\ONXSOT#QYNdSXNVKYQ¸ĥ_dK^\_NXSYXcMREG
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A]ZYWXSKXcaMdOļXSOTdaSýU]dYXcZYdSYWK_^YXYWSSZ\KMYaXSU¸a
WYLSVXcMRTONXYMdOļXSOdWXSOT]dKLOdZYļ\ONXSéUYX^\YVýZ\KMYNKaMc
XKNXSWS.VK^OQYPS\WcacXKQ\KNdKTéZ\KMYaXSU¸aXSOdKQYNdSXcZ\Kcy, lecz za jej efekty lub stosuj¹ zaawansowany technicznie monitoring,
jak na przyk³ad systemy, które rejestruj¹, czy pracownik jest zalogowany
do sieci firmowej i jak d³ugo pracuje nad ka¿dym zadaniem. Oba te rozaSédKXSKWYQéLcëNVKZ\KMYaXSUKXSOUY\dc]^XOTOļVSWKTéXOQK^caXc
aZĥcaXKZYdSYWacXKQ\YNdOXSKSX^OX]caXYļëZ\KMcZYdSYW]^\O]_
MdcdKQ\KŜKTéZYMd_MS_Z\caK^XYļMS
Chocia¿ w niektórych przypadkach technologie mobilne umo¿liwiaj¹
ludziom lepsze ³¹czenie ¿ycia zawodowego i prywatnego, realizacja
obowi¹zków zawodowych w domu zaciera niekiedy granicê pomiêdzy
NaSOWK]PO\KWSKU^caXYļMSMYWYŜOZYaYNYaKë^\_NXYļMSdiZ\dOĥéMdOXSOW]Sýnd^\cL_Z\KMcXK^\cLNYWYacSacaYĥcaKëUYXPVSU^XKVSXSS
Z\KMKNYWE#G8KVOŜcZ\dc^cWZYNU\OļVSëŜO]ZY]¸LacdXKMdKXSKQ\KXSMa^cWUYX^OUļMSOTO]^UaO]^SéSXNcaSN_KVXéSaN_ŜcW]^YZXS_dKVOŜc
od samego pracownika, dlatego nie stanowi nieuniknionej konsekwencji
Z\KMcWYLSVXOTZ\dc_ŜcMS_3->-YaSýMOTacXSUSLKNKħ]_QO\_TéŜO^O
]KWO Y]YLc WYQé YNMd_aKë dK\¸aXY ZYdc^caXO TKU S XOQK^caXO
OPOU^cZ\KMcWYLSVXOTZ\dc_ŜcMS_3->a\OVKMTSZ\KMKpNYWE#G
3-> MY Z\KaNK NKTé WYŜVSaYļë XKaSédcaKXSK aSOV_ UYX^KU^¸a
KVOTKUZYUKd_TéLKNKXSK_Y]¸LMdýļMSOT]^Y]_TéMcMRXYaO^OMRXYVYQSO
WYŜO]ĥKLXéëKXKaO^dKXSUKëZY^\dOLK_^\dcWcaKXSKLVS]USMRLOdZYļ\ONXSMR\OVKMTSdSXXcWSV_NŚWSEG<¸aXSOŜdOdaSýU]dYXéSVYļMSé
MdK]_ZYļaSýMKXOQYXK^OQY\YNdKT_Z\KMýdaSýU]dK]Sý_Z\KMYaXSU¸a
WYLSVXcMR ZYMd_MSO SdYVKMTS ]ZYĥOMdXOT S dKaYNYaOT .dSOTO ]Sý ^KU
ZYXSOaKŜ YQ\KXSMdKTé ]Sý WYŜVSaYļMS _^\dcWcaKXSK LOdZYļ\ONXSMR
zarówno formalnych, jak i nieformalnych interakcji z innymi osobami,
adWKQK]SýZYMd_MSO]KWY^XYļMSdWXSOT]dKZYMd_MSOZ\dcXKVOŜXYļMS
NYQ\_ZcZ\KMYaXSMdOTSWYŜVSaYļëZK\^cMcZKMTSaZYNOTWYaKXS_NOMcdTSNY^cMdéMcMRPS\WcWXSOT]dO]é^OŜWYŜVSaYļMS_MdOXSK]SýXYacMR
\dOMdcY\Kd\YdaYT_SKaKX]_E#G>KUKSdYVKMTKWKXOQK^caXcaZĥca
na zdrowie i samopoczucie pracownika.
<OQ_VK\XOUY\dc]^KXSOd3->aSéŜO]Sýd\cdcUSOWXKNWSO\XOQYUY\dc]^KXSKd3X^O\XO^_Mdca\ýMd_dKVOŜXSOXSOWYNXSOQYAONĥ_Q,VYMUK
_dKVOŜXSOXSOYN3X^O\XO^_dKaSO\KMd^O\cUYWZYXOX^c$SX^OX]caXOUYrzystanie (czêsto zwi¹zane z utrat¹ poczucia czasu lub zaniedbywaniem
SXXcMRKU^caXYļMSacMYPKXSO]SýdZYaYN_dĥYļMSXKZSýMSKNOZ\O]TS
w przypadku braku dostêpu do sieci), tolerancjê (w tym wzrost czasu
spêdzanego w sieci) i skutki (np. k³ótnie, k³amstwa, s³abe osi¹gniêcia,
SdYVKMTý ]ZYĥOMdXé dWýMdOXSO EG -RYMSKŜ ^OQY ^cZ_ _dKVOŜXSOXSO
dLKNKXOTO]^VOZSOTaUYX^OUļMSO_ŜcaKXSK3X^O\XO^_NYMOV¸aZ\caK^XcMR^YS]^XSOTéNYaYNcXKYLOMXYļë^OQYdTKaS]UK\¸aXSOŜaļ\¸NY]¸L
dKaYNYaYUY\dc]^KTéMcMRd3->:YNMdK]Z\YaKNdYXcMRdKVONaSOZ\dOd
6 miesiêcy badañ, Chen i wsp. wykazali pojawienie siê objawów probleWK^cMdXOQY_ŜcaKXSK3X^O\XO^__aļ\¸NLKNKXcMRSXŜcXSO\¸a3>
KTOQYZK^YVYQSMdXO_ŜcaKXSO_EG<cdcUY_dKVOŜXSOXSKdaSédKXO
LcĥYdZYdSYWOWXK]SVOXSK]^\O]_dKļMdcXXSUSOW\ON_U_TéMcW^Y\cdcUY
YUKdKĥY]Sýa]ZK\MSO]ZYĥOMdXOEG
AdaSédU_d^cWŜO_ĥK^aSOXSKaZ\KMcdaSédKXOd3->ZYNXSY]ĥc
YMdOUSaKXSKNY^cMdéMOacNKTXYļMSZ\KMcYMdOU_TO]SýŜOZ\KMYaXSMc
LýNé NY]^ýZXS dK ZYļ\ONXSM^aOW ZYMd^c OVOU^\YXSMdXOT V_L ^OVOPYX_
komórkowego w domu, a czasem nawet i na wakacjach. Thomée i wsp.
]^aSO\NdSVSŜOXKNWSO\XOUY\dc]^KXSOd3->WYŜOWSOëaZĥcaXKdN\YaSO
psychiczne, wi¹¿e siê bowiem ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia
Nĥ_QY^\aKĥOQY]^\O]_SYLTKa¸aNOZ\O]TSEG3XXOLKNKXSKacUKdKĥc
ŜO XYaO ^OMRXYVYQSO SXPY\WKMcTXYUYW_XSUKMcTXO WYQé _^\_NXSKë
Z\KMýa]^KXNK\NYacMRQYNdSXKMRdKUĥ¸MKëYNZYMdcXOUS\OQOXO\KMTý
K^cW]KWcWdaSýU]dKë\cdcUYacZKVOXSKdKaYNYaOQYE"G
? Y]¸L U^¸\cMR Z\KMK TO]^ LK\NdY _dKVOŜXSYXK YN UYWZ_^O\¸a
obserwuje siê zjawisko tzw. stresu technologicznego (technostress),
YU\OļVKXOQYTKUY]^KXZ]cMRSMdXOQYSPSdTYVYQSMdXOQYZYL_NdOXSKEG
Jest on najbardziej widoczny u specjalistów technologii informatycznych.

=ZY]YLcdKZYLSOQKXSK]U_^UYW
Z\KMcWYLSVXOTacUYXcaKXOTZ\dc_ŜcMS_3->
8YaYļëYWKaSKXOTPY\WcacUYXcaKXSKZ\KMcTO]^TONXcWdZYwodów, dla których nie jest ona jeszcze wystarczaj¹co uregulowana,
Z\KaXSONY^cMdc^YXKaO^^cMRU\KT¸aaU^¸\cMRdY]^KĥKYU\OļVYXKTKUY
„istotna”. Niemniej jednak znajduj¹ do niej zastosowanie:
– krajowe przepisy prawa dotycz¹ce warunków zatrudnienia oraz
bezpieczeñstwa i higieny pracy reguluj¹ce m.in. kwestie zwi¹zane
z czasem pracy, warunkami ergonomicznymi stanowiska pracy, z wykonywaniem telepracy, ochron¹ zdrowia, w tym z profilaktyk¹ zdrowotn¹
– regulacje wewn¹trzbran¿owe i wewn¹trzzak³adowe, które uszczegó³awiaj¹ obowi¹zuj¹ce w kraju standardy stosownie do specyfiki firmy.
.VK^OQY Z\dOMSaNdSKĥKXSO XOQK^caXcW \Od_V^K^YW Z\KMc d 3->
aUYX^OUļMSOdN\YaSK]YWK^cMdXOQYSZ]cMRSMdXOQYZYaSXXYZ\dOLSOQKëKXKVYQSMdXSONY\OQ_VKMTSZ\KaXcMRXKZYdSYWSOU\KTYacWL\KX¿owym, poszczególnych firm i stanowisk pracy. Na dwóch pierwszych
poziomach dzia³ania w tym zakresie dotycz¹ g³ównie prowadzenia
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.dSOTO]Sý^KUZYXSOaKŜW_]déYXSXSO_]^KXXSO_Mdcë]SýSacUY\dc]^caKë
nowe technologie w swoich projektach tak szybko, jak to mo¿liwe (z³oŜYXYļë^OMRXYVYQSMdXKp^OMRXYMYWZVObS^c), co powoduje zwiêkszenie
obci¹¿enia prac¹ (przeci¹¿enie technologiczne – ^OMRXYY`O\VYKN).
=édW_]dOXSNYMSéQĥOQYKU^_KVSdYaKXSK]aYTOTaSONdcS_WSOTý^XYļMS
XKaO^ a aYVXcW MdK]SO XSOZOaXYļë ^OMRXYVYQSMdXK p ^OMRXY_X
certainty), a odczuwana przez nich potrzeba pozostawania w sta³ej
ĥéMdXYļMSWYŜOdKL_\dKëSMRŜcMSOZ\caK^XOSXaKdTK^OMRXYVYQSMdXK
– ^OMRXYSX`K]SYX<¸aXYMdOļXSOaZ\YaKNdKXS_XYacMR^OMRXYVYQSS
czêsto towarzyszy redukcja organizacyjna, co oznacza, ¿e jest mniej
osób, które wykonuj¹ tê sam¹ pracê i konkurencja jest wiêksza (brak
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z technologi¹ – ^OMRXYSX]OM_\S^cE !G
Wed³ug Tarafdar i wsp. technostress WYŜOXK]SVKëZ\dOMSéŜOXSO\YVS
(np. z powodu potrzeby wykonywania wiêkszej liczby zadañ w krótszym
MdK]SOacaYĥcaKëUYXPVSU^ZOĥXSYXcMR\¸V]ZYĥOMdXcMRXZZ\KMYaXSUp\YNdSMYLXSŜKëdKNYaYVOXSOdZ\KMcdWXSOT]dKëSXXYaKMcTXYļë
S Z\YN_U^caXYļë ZYdLKaSKë dKNYaYVOXSK d acUY\dc]^caKXSK 3->
XZdZYaYN_KaK\SS]c]^OW_S_^\K^cNKXcMRY\KddWXSOT]dKëdKKXQKŜYaKXSO]ZOMTKVS]^¸aa\OKVSdKMTýMOV¸aSaK\^YļMSY\QKXSdKMTSE!G
DK\¸aXYXSOdKNYaYVOXSOdZ\KMcTKUSL\KUdKKXQKŜYaKXSKY\QKnizacyjnego wp³ywaj¹ negatywnie na funkcjonowanie pracowników
i generuj¹ znaczne koszty dla firmy. Praca przez wiele godzin, w du¿ym
napiêciu, oprócz inicjowania zaburzenia relacji praca – ¿ycie i wypaVOXSK dKaYNYaOQY WYŜO Z\YaKNdSë NY acMdO\ZKXSK Z\KMYaXSU¸a
spowodowanego przeci¹¿eniem prac¹ i deficytem snu, wzrostu absencji spowodowanej pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia, rozwa¿aniem
YZ_]dMdOXSKPS\WcK^YaZĥcaKXOQK^caXSOXKOPOU^caXYļëaSdO\_XOU
oraz rozwój organizacji.
Jednymi z pierwszych polskich badañ kwestionariuszowych dotycz¹McMRMdcXXSU¸a\cdcUKac]^ýZ_TéMcMRaļ\¸NZ\KMYaXSU¸aWYLSVXcMR
]éLKNKXSKZ\dOZ\YaKNdYXOa3X]^c^_MSO7ONcMcXc:\KMcSWZ\YP8YPO\K
aĤYNdS1. Podczas ich realizacji porównywano m.in. „zwyk³ych” pracowniU¸aLS_\YacMRdY]YLKWSU^¸\cMRZ\KMKacWKQK]^KĥOTYLOMXYļMSYXVSXO
AcXSUS^cMRZY\¸aXKħacNKTé]SýZY^aSO\NdKëYZS]KXOacŜOTacXSUS
ļaSK^YaOA]UKd_TéYXOLYaSOWŜOZ\KMYaXSMcWYLSVXSS]^Y^XSOMdýļMSOT
ni¿ biurowi opisuj¹ w kategoriach negatywnych sposób, w jaki ich praca
aZĥcaKXKSMRŜcMSOZ\caK^XOMdýļMSOTZ\dcdXKTé]SýNYZ\YLVOWK^cMdXOQY_ŜcaKXSK3X^O\XO^_MdýļMSOT]UK\Ŝé]SýXKYLTKac]YWK^cMdXO
]cWZ^YWcXSOZYUYT_SLOd]OXXYļMSY\KdYLTKacNOZ\O]cTXO4OļVSMRYNdS
o zjawisko efektywnej regeneracji w czasie wolnym: pracownicy mobilni
^aSO\NdéŜOĥK^aSOTSWTO]^ZYļaSýMKë^OXMdK]XK]KWYNY]UYXKVOXSO]Sý
jednak istotnie trudniej, ni¿ w przypadku pracowników biurowych, jest im
Nc]^KX]YaKë]SýYNZ\KMcaMdK]SOaYVXcWE"G

ZYVS^cUS]Z\dcTKTéMOT^aY\dOXS_aĥKļMSacMRaK\_XU¸aZ\KMcSXSMTYaKXSK
i rozwijania porozumieñ miêdzy pracodawcami, przedstawicielami pracowników oraz promowania dobrych praktyk w tym zakresie. Chodzi
tu m.in. o tworzenie regulacji prawnych, dotycz¹cych istotnych dla
dN\YaSKZ\KMYaXSU¸aK]ZOU^¸aZ\KMcd^OMRXYVYQSKWS3->acWSKXý
NYļaSKNMdOħS\YdZYa]dOMRXSKXSO]U_^OMdXcMR]ZY]YL¸adKZYLSOQKXSK
i zwalczania skutków pracy z nimi w formie konferencji, podrêczników,
szkoleñ zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.
/_\YZOT]USO :Y\Yd_WSOXSO <KWYaO Y>OVOZ\KMc d  \ ]_QO\_je m.in., by:
pacUYXcaKXSOZ\KMcdacUY\dc]^KXSOW^OMRXYVYQSS3->aPY\WSO
telepracy mia³o charakter dobrowolny zarówno dla pracodawcy, jak
i pracownika
– telepraca by³a organizowana tak, jak na podobnych stanowiskach
na terenie firmy
– pracownicy mieli zapewnione odpowiednio wyposa¿one stanowisko pracy
pZ\KMYaXSMcWSOVSdKQaK\KX^YaKXO^KUSO]KWOUY\dcļMSaK\_XUS
dK^\_NXSOXSKLOXOPS^cYZSOUýdN\YaY^XéWYŜVSaYļMS\YdaYT_dKaYdowego itp.), jak inni pracownicy
– pracownicy mieli kontakt z firm¹ i jej pracownikami (prze³o¿ony,
a]Z¸ĥZ\KMYaXSMcEG
DKVOMOXSK^O]é\OKVSdYaKXOaaSOV_U\KTKMRK]dMdOQ¸ĥYaO\YdaSézania i ich formy s¹ zró¿nicowane zale¿nie od kontekstu politycznego,
spo³ecznego i ekonomicznego. Jak dot¹d jedynie na Wêgrzech istnieje
specjalna regulacja prawna dotycz¹ca pracy mobilnej, która zosta³a
aĥéMdYXKNYUYNOU]_Z\KMcA.KXSSXK^YWSK]^_]^KaKYaK\_XUKMR
pracy ma zastosowanie zarówno do pracy mobilnej, jak i sta³ych miejsc
Z\KMcDSNOX^cPSUYaKXY^KW\¸ŜXO]c^_KMTOaU^¸\cMRdKdacMdKTacUYnuje siê pracê, i podano wytyczne dotycz¹ce rodzaju pracy. Na przyk³ad
zaleca siê, aby pracownicy nie wykonywali du¿ych zadañ zwi¹zanych
z pisaniem na laptopach w poci¹gach lub hotelach, gdzie warunki pracy
XZaYNXSO]SOXS_NYO\QYXYWSMdXcMRZYdcMTSMSKĥKWYQéXSOLcëSNOKVXODKWSK]^^OQYac^cMdXO]_QO\_TéKLcZYNMdK]ZYN\¸ŜcZ\KMYaXSU
\OKVSdYaKĥdKNKXSKZYVOQKTéMOXKMdc^KXS_Mdc^OVOPYXYaKXS_EG
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W innych krajach przepisy reguluj¹ zasady wykonywania telepracy –
U^¸\OTYNWSKXéTKUa]ZYWXSKXYaMdOļXSOTTO]^Z\KMKWYLSVXK
Francuski kodeks pracy wprowadzi³ obowi¹zek negocjowania wyUYXcaKXSKZ\KMcd_ŜcMSOW^OMRXYVYQSS3->aPS\WKMRdK^\_NXSKTéMcMR
ZYacŜOT  Z\KMYaXSU¸a 8OQYMTKMTO W_]dé _adQVýNXSKë XKVOŜXc
Z\KMYaXSUYWMdK]XKYNZYMdcXOUS_\VYZ:\dOZS]cYU\OļVKTé^KUŜOMdK]
Z\KMcaU^¸\cWZ\KMYaXSUWKZ\KaYZ\dOLcaKëZYdKdK]SýQSOWPS\Wc
(right to disconnect).DUYVOSa8SOWMdOMRaZ\YaKNdYXYYQ\KXSMdOXSO
kontaktów pracodawcy z pracownikami poza godzinami pracy wy³¹cznie do sytuacji „nag³ych, wymagaj¹cych podjêcia natychmiastowego
dzia³ania”.
W przedsiêbiorstwach przeciwdzia³anie skutkom pracy z u¿yciem
3->WYŜOZ\dOLSOQKëXKNa¸MRZYdSYWKMR$
– organizacyjnym: lepsza dystrybucja zadañ pracy i redukowanie
QYNdSXXKNVSMdLYacMR%^aY\dOXSOXY\WZ\KMcd_ŜcMSOW3->SYLMSéŜKXSO
Z\KMYaXSU¸aa]ZY]¸LNY]^Y]YaKXcNYSMRWYŜVSaYļMSa^cWNY\c^W_
Z\KMcSNYLYaOTacNYVXYļMSZ]cMRYPSdcMdXOT%NY]UYXKVOXSO]c]^OW¸a
pracy (lepsze oprogramowanie, wydajniejsze systemy operacyjne)
– indywidualnym: ustalanie z pracownikami dy¿urów, podczas
U^¸\cMRZYdY]^KTéaUYX^KUMSOdZ\KMYNKaMé%]dUYVOXSOZ\KMYaXSU¸a
adKU\O]SOdK\déNdKXSKa]c^_KMTKMRXKQĥcMRYU\OļVKXSOZ\SY\c^O^¸a%
WYŜVSaYļëNOVOQYaKXSKXSOU^¸\cMRdKNKħa]c^_KMTKMRXKNWSO\XOQY
YLMSéŜOXSKZ\KMé%^aY\dOXSO]SOMSa]ZK\MSK]ZYĥOMdXOQY%_MdOXSOKNKZ^KMcTXcMR]ZY]YL¸a\KNdOXSK]YLSOdO]^\O]OW%dKZOaXSOXSO]M\OOXSXQ_
SVOMdOXSKdKL_\dOħOWYMTYXKVXcMRE#G
Przyk³adowo jedna z japoñskich firm produkuj¹cych samochody
S]^K^USWY\]USOaZ\YaKNdSĥK]c]^OWZ\KMcXKYNVOQĥYļëNVKa]dc]^USMR
Z\KMYaXSU¸a ZYdK ^cWS U^¸\dc dK^\_NXSOXS ]é LOdZYļ\ONXSY Z\dc
produkcji. Maksymalny czas pracy w tym trybie to 5 dni w tygodniu,
po uprzednim uzgodnieniu tego z prze³o¿onym. Pracownik jest zoboaSédKXcZYaSKNKWSKëPS\WýWKSVYaYYMdK]SO\YdZYMdýMSKSdKUYħMdOXSK
Z\KMcU^¸\cXSOWYŜOZ\dOU\KMdKë"QYNdSXaMSéQ_NXSK
D UYVOS WSýNdcXK\YNYaK PS\WK MYX]_V^SXQYaK a 2S]dZKXSS aZ\YaKNdSĥKWYŜVSaYļëacUYXcaKXSKZ\KMcWYLSVXOTdK]^\dOQKTéMŜOMdK]
acUYXcaKXSKdKNKħa^OX]ZY]¸LWYŜOaKRKë]SýYNNY"YQ¸VXOQYMdK]_Z\KMcdKļPS\WKdYLYaSédKĥK]SýNYdKZOaXSOXSKUKŜNOW_
Z\KMYaXSUYaSYNZYaSONXSOTSXP\K]^\_U^_\c3->EG

:YN]_WYaKXSO
Rozwój technologii informacji i komunikacji sprzyja wzrostowi ekoXYWSMdXOW_ ZYZ\dOd daSýU]dOXSO acNKTXYļMS S OPOU^caXYļMS Z\KMc
ZY]dO\dKXSO YL]dK\_ NdSKĥKVXYļMS PS\W% ]^aK\dK \¸aXSOŜ WYŜVSaYļMS
rozwoju nowych rodzajów produkcji i us³ug. Powoduje tak¿e zmiany
w sposobie wykonywania pracy, jej organizacji, w relacjach interpersonalnych. Sprzyja lepszemu godzeniu pracy z ¿yciem zawodowym,
u³atwia wykonywanie wielu zadañ. Jednak¿e wraz z tym rozwojem
a ļ\YNYaS]UKMR Z\KMc XK]SVSĥY ]Sý YNNdSKĥcaKXSO XSOU^¸\cMR Z]cMRYspo³ecznych czynników ryzyka dla zdrowia zw³aszcza psychicznego,
TKU\¸aXSOŜZYTKaSĥcXYaO=é^YZ\dONOa]dc]^USW$Nc]ZYdcMcTXYļë
S UYXSOMdXYļë XSOWKV ]^KĥOT UYW_XSUKMTS ]^KĥO WYXS^Y\YaKXSO Z\dOd
Z\KMYNKaMýSVYļMSYaOSTKUYļMSYaOYLMSéŜOXSOZ\KMéN_ŜKdWSOXXYļë
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