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Praca mobilna oparta na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych
– nowe wyzwania i zagro¿enia
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wp³ywu na funkcjonowanie pracowników pozwalaj¹ce na wprowadzanie stosowne modyfikacji.

gania pracy

a rise of new professions and new services, in new forms of employment (e.g., mobile work), in an increase 
-

implementation of relevant modifications. 

W ci¹gu ostatnich dwóch dekad nast¹pi³ znaczny postêp w zakresie 

szersze zastosowanie narzêdzi je wykorzystuj¹cych zmienia nasze ¿ycie 

ale równie¿ systemów internetowych i satelitarnych, które wykorzystuje 
siê w celu wyszukiwania, magazynowania, rozpowszechniania informacji 

i informacji w czasie rzeczywistym, za spraw¹ wszechobecnych techno-

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 klu-
czowe powody powstawania nie tylko nowych specjalizacji zawodowych 

(np. in¿ynier blockchain

pracy, np. pracy mobilnej.

world of work

-

gospodarcz¹, relatywnie niskim poziomem produktu krajowego brutto 
-

lami zarz¹dzania) w ró¿nych zawodach lub sektorach.
W cytowanym raporcie zamieszczono równie¿ statystyki dotycz¹ce 

-
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17%, z czego: 3% wykonywa³o regularn¹ telepracê, 5% pracê poza 

„okazjonalnych” telepracowników i/lub pracowników mobilnych. Naj-
wy¿sze odsetki telepracowników/pracowników mobilnych zanotowano 

-

latach zaobserwowano bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w sa-

przekracza³a 315 tysiêcy, co stanowi³o ok. 5% wszystkich zatrudnionych 
-

Prognozuje siê, ¿e w najbli¿szym czasie nast¹pi znacz¹cy rozwój wzrost 
znaczenia polskich specjalistów na rynku europejskim w takich obsza-
rach, jak produkcja samochodów hybrydowych, inteligentny transport, 

¿e maj¹ one znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania pracowników.
Celem artyku³u jest opisanie charakterystyki pracy mobilnej, wykony-

wanej przy u¿yciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyj-
nych ( ) odnosi siê do organizacji pracy wykony-

tj. siedzib¹ pracodawcy lub osobistym biurem domowym, przy u¿yciu 
online z systemami komputerowymi firmy. 

Praca tego rodzaju odbywa siê w dowolnym miejscu i czasie, w zale¿-

-

ich praca realizowana jest na podstawie standardowych pe³noetatowych 

wyprzedzeniem) poinformuje o tym swojego prze³o¿onego i/lub 

i zadania pracowników mobilnych ró¿ni¹ siê od siebie znacznie w za-

i naukowych szczególnie wa¿ny jest dostêp do poczty elektronicznej, 
podczas gdy pracownicy zatrudnieni np. w obs³udze technicznej, 

-

dostêpu do zwi¹zanych z prac¹ firmowych systemów komunikacji 
i wymiany informacji niezale¿nie od miejsca i czasu. W tym celu pra-

technologii umo¿liwiaj¹cej zdalny dostêp do po¿¹danych informacji 

-
nizacja takiej pracy mo¿liwa jest w warunkach kultury pracy bazuj¹cej 

w przedsiêbiorstwach miêdzynarodowych, a sekcje gospodarki, w któ-
-

cyjny, lotniczy, budowlany), architektura, s³u¿ba zdrowia i produkcja 

w których wykonywana jest praca „kreatywna” (na przyk³ad sztuki 
audiowizualne, dziennikarstwo i design), jednak szwedzcy i norwescy 

 

organizacji pracy, jak i na zró¿nicowanie czasu jej wykonywania. Pracow-
nicy 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 

zmniejszenie przestrzeni biurowej.
-

wania zadañ niezale¿nie od lokalizacji pozwala na zmianê regularnych 
harmonogramów pracy, w tym wykonywanie jej poza „normalnymi” 

lepszej synchronizacji planów i zobowi¹zañ zawodowych i pozazawodo-
wych, co czêsto okazuje siê bardzo istotne w utrzymywaniu równowagi 

poczuciu izolacji spo³ecznej (np. poprzez umo¿liwienie pracownikom 
opuszczenia domu przy jednoczesnym dostêpie do komunikacji zwi¹-

Stosowanie nowych technologii w pracy, umo¿liwiaj¹ce szybsze 

oraz sposób organizowania pracy mobilnej maj¹ pozytywny wp³yw za-

i autonomia telepracowników odgrywaj¹ pozytywn¹ rolê w poprawianiu 

-

lub kontrolowanie) nie sprzyja pojawianiu siê innowacyjnych zachowañ.
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telepracy czy pracy wykonywanej „niemobilnie” – wiele fizycznych 

-

Warunki wykonywania pracy mobilnej nie s¹ kontrolowane przez 
pracodawcê, a sami pracownicy nie zawsze przywi¹zuj¹ nale¿yt¹ 

meblarskiej wynika np., ¿e ponad po³owa respondentów nie zwraca³a 

¿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, 

Badania wskazuj¹ ponadto, ¿e innymi czêstymi problemami zdro-
wotnymi wynikaj¹cymi z korzystania z technologii mobilnych i urz¹dzeñ 

-
garstkach i palcach, bóle g³owy, zmêczenie, znu¿enie czy zaburzenia 

w którym stwierdzono, ¿e godziny pracy takich pracowników s¹ zazwy-
czaj 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 

-

-
cy, 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 roz-

Chocia¿ w niektórych przypadkach technologie mobilne umo¿liwiaj¹ 
ludziom lepsze ³¹czenie ¿ycia zawodowego i prywatnego, realizacja 
obowi¹zków zawodowych w domu zaciera niekiedy granicê pomiêdzy 

-

-

od samego pracownika, dlatego nie stanowi nieuniknionej konsekwencji 

-

zarówno formalnych, jak i nieformalnych interakcji z innymi osobami, 

-

na zdrowie i samopoczucie pracownika.
-

-
rzystanie (czêsto zwi¹zane z utrat¹ poczucia czasu lub zaniedbywaniem 

w przypadku braku dostêpu do sieci), tolerancjê (w tym wzrost czasu 
spêdzanego w sieci) i skutki (np. k³ótnie, k³amstwa, s³abe osi¹gniêcia, 

-

6 miesiêcy badañ, Chen i wsp. wykazali pojawienie siê objawów proble-

komórkowego w domu, a czasem nawet i na wakacjach. Thomée i wsp. 

psychiczne, wi¹¿e siê bowiem ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia 

obserwuje siê zjawisko tzw. stresu technologicznego (technostress), 

Jest on najbardziej widoczny u specjalistów technologii informatycznych. 
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nowe technologie w swoich projektach tak szybko, jak to mo¿liwe (z³o-
), co powoduje zwiêkszenie 

obci¹¿enia prac¹ (przeci¹¿enie technologiczne – ). 

certainty), a odczuwana przez nich potrzeba pozostawania w sta³ej 

– 
czêsto towarzyszy redukcja organizacyjna, co oznacza, ¿e   jest mniej 
osób, które wykonuj¹ tê sam¹ pracê i konkurencja jest wiêksza (brak 
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z technologi¹ – 

Wed³ug Tarafdar i wsp. technostress 
(np. z powodu potrzeby wykonywania wiêkszej liczby zadañ w krótszym 

-

-

-
nizacyjnego 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 wypa-

spowodowanego przeci¹¿eniem prac¹ i deficytem snu, wzrostu ab-
sencji spowodowanej pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia, rozwa¿aniem 

oraz rozwój organizacji.
Jednymi z pierwszych polskich badañ kwestionariuszowych dotycz¹-

1. Podczas ich realizacji porównywano m.in. „zwyk³ych” pracowni-

ni¿ biurowi opisuj¹ w kategoriach negatywnych sposób, w jaki ich praca 
-

o zjawisko efektywnej regeneracji w czasie wolnym: pracownicy mobilni 

jednak istotnie trudniej, ni¿ w przypadku pracowników biurowych, jest im 

 

-
wodów, dla których nie jest ona jeszcze wystarczaj¹co uregulowana, 

„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 wyko-
nywaniem telepracy, ochron¹ zdrowia, w tym z profilaktyk¹ zdrowotn¹

– regulacje wewn¹trzbran¿owe i wewn¹trzzak³adowe, które uszcze-
gó³awiaj¹ obowi¹zuj¹ce w kraju standardy stosownie do specyfiki firmy.

-
-

¿owym, poszczególnych firm i stanowisk pracy. Na dwóch pierwszych 
poziomach dzia³ania w tym zakresie dotycz¹ g³ównie prowadzenia 
1  (dostêp: 20.02.2018)

i rozwijania porozumieñ miêdzy pracodawcami, przedstawicielami pra-
cowników oraz promowania dobrych praktyk w tym zakresie. Chodzi 
tu m.in. o tworzenie regulacji prawnych, dotycz¹cych istotnych dla 

i zwalczania skutków pracy z nimi w formie konferencji, podrêczników, 
szkoleñ zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

-
je m.in., by:

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 stano-
wisko pracy

-
dowego itp.), jak inni pracownicy

– pracownicy mieli kontakt z firm¹ i jej pracownikami (prze³o¿ony, 

-
zania 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 

pracy ma zastosowanie zarówno do pracy mobilnej, jak i sta³ych miejsc 
-

nuje 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 

-
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W innych krajach przepisy reguluj¹ zasady wykonywania telepracy – 

Francuski kodeks pracy wprowadzi³ obowi¹zek negocjowania wy-

(right to disconnect).
kontaktów pracodawcy z pracownikami poza godzinami pracy wy³¹cz-
nie do sytuacji „nag³ych, wymagaj¹cych podjêcia natychmiastowego 
dzia³ania”.

W przedsiêbiorstwach przeciwdzia³anie skutkom pracy z u¿yciem 

– organizacyjnym: lepsza dystrybucja zadañ pracy i redukowanie 

pracy (lepsze oprogramowanie, wydajniejsze systemy operacyjne)
– indywidualnym: ustalanie z pracownikami dy¿urów, podczas 

-

Przyk³adowo jedna z japoñskich firm produkuj¹cych samochody 

produkcji. Maksymalny czas pracy w tym trybie to 5 dni w tygodniu, 
po uprzednim uzgodnieniu tego z prze³o¿onym. Pracownik jest zobo-

-

-

Rozwój technologii informacji i komunikacji sprzyja wzrostowi eko-

rozwoju nowych rodzajów produkcji i us³ug. Powoduje tak¿e zmiany 
w sposobie wykonywania pracy, jej organizacji, w relacjach interper-
sonalnych. Sprzyja lepszemu godzeniu pracy z ¿yciem zawodowym, 
u³atwia wykonywanie wielu zadañ. Jednak¿e wraz z tym rozwojem 

-
spo³ecznych czynników ryzyka dla zdrowia zw³aszcza psychicznego, 

-
petencji, zmiana charakteru relacji interpersonalnych.

ze sob¹ dobrze dopasowane.
Wprawdzie brakuje przepisów i zaleceñ dotycz¹cych wymagañ 

istniej¹cych ju¿ aktów prawnych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 

-
cy i zapewnienie opieki zdrowotnej pracownikom”, reguluj¹ce zagadnienia 
czasu pracy, zasady wprowadzania telepracy oraz przepisy dotycz¹ce wa-

-

-

wspierania pracowników w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami.
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