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Globalizacja a uelastycznienie
rynku pracy
1. Wprowadzenie
Powstawanie globalnej cywilizacji jest jednym z najbardziej znamiennych
zjawisk naszych czasów. Globalizacja jest efektem wielu czynników, w ród których naley wymieni przede wszystkim nieustanny rozwój nauki i techniki,
szybko rozwijajc si i doskonalon technicznie sie transportowo-telekomunikacyjno-informatyczn oraz liberalizacj stosunków polityczno-gospodarczych.
Proces globalizacji ma zatem ogromny wpływ na wiele dziedzin ycia ludzi na
całym wiecie.
Wanym wyzwaniem okresu globalizacji jest wzrost znaczenia czynnika
ludzkiego i ewolucja pogldów na rol człowieka w przedsibiorstwie. Zasoby
ludzkie determinuj stopie opanowania przez przedsibiorstwo umiej tno ci
elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu i moliwo ci dostosowywania
do wymaga rynku jego struktury wewntrznej. Jednym ze sposobów zapewnienia tej zdolno ci jest wykorzystywanie zrónicowanych form zatrudnienia. Std
te celem opracowania jest próba okre lenia roli uelastyczniania rynku pracy
w procesie globalizacji gospodarki.

2. Przedsi biorstwa wobec globalizacji
Globalizacja wywołuje znaczce zmiany w funkcjonowaniu gospodarki
wiatowej, która przestaje by zbiorem wzgldnie autonomicznych gospodarek
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narodowych, powizanych ze sob głównie przez wymian handlow i przepływy kapitału, a staje si systemem połczonych ze sob rynków towarowych,
usługowych i finansowych oraz coraz bardziej skomplikowanymi powizaniami
inwestycyjnymi, produkcyjnymi czy technologicznymi. Wszystkie gospodarki
s ze sob wzajemnie powizane, tworzc jeden konkurencyjny rynek, który decyduje o gospodarce wiatowej oraz gospodarkach krajowych. W konsekwencji
efekty globalizacji s odczuwalne we wszystkich obszarach ycia społecznego1.
Komisja Europejska definiuje globalizacj jako: „proces, w którym rynki
i produkcja w rónych krajach staj si coraz bardziej współzalene w zwizku
z dynamik wymiany towarów i usług, przepływem kapitału i technologii”2.
Przedsibiorstwo jest głównym uczestnikiem procesu globalizacji. Ma ono
do odegrania niezmiernie trudn rol, co wynika z kilku powodów. Przede
wszystkim nowa rola przedsibiorstwa jest trudna do okre lenia z powodu dynamiki przemian w gospodarce wiatowej. Poza tym istnieje problem tosamoci narodowej przedsibiorstw, gdy wraz z rozwojem globalizacji coraz mniejsze znaczenie ma to, z jakiego kraju pochodz dane produkty czy usługi. Naley
take pamita, e przedsibiorstwa coraz cz ciej staj si przedmiotem obrotu
handlowego – s kupowane i sprzedawane.
Złoono  wymiarów globalizacji wymaga ustawicznych oraz czsto rewolucyjnych dostosowa działa podmiotów do warunków dyktowanych przez coraz bardziej złoone i szybko zmieniaj ce si otoczenie. Globalizacja wymusza
na wszystkich przedsibiorstwach konieczno  głbokiej zmiany niemal kadego z obszarów działalno ci przedsibiorstwa. Stanowi to ogromne wyzwanie,
gdy nie kade przedsibiorstwo tak zmian mo e skutecznie podj  i zrealizowa.
Strategia globalna przedsibiorstwa to koncepcja dostosowania si przedsibiorstwa do warunków globalizacji, głównie poprzez obnianie kosztów. Niskie
koszty wytwarzania osigane s dziki duej skali produkcji towarów w niewielu miejscach, posiadajcych optymalne warunki produkcyjne i poszerzajcych
łcznie rynki zbytu. Sprzyja temu współdziałanie i integracja ogólno wiatowych
zasobów.
Ograniczenie barier w dostpie do zagranicznych czynników produkcji
(zwizanych z transferem technologii i stanowicych przeszkody w swobodnym
przepływie dóbr i usług) dało przedsibiorstwom szerszy dostp do niemobilnych zasobów. W zwizku z obnieniem ceł i zniesieniem pozataryfowych ogranicze w handlu zmieniło si take znaczenie czynników decydujcych o lokalizacji inwestycji. Obecnie coraz mniej istotna jest wielko  rynku, a waniejsze
1

Firma w otoczeniu globalnym, pod red. J. Bogdanienki, TNOiK, Toru 2006, s. 11–12.
Annual Economic Report for 1997, European Economy, No. 63, European Commission,
Brussels 1998.
2
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okazuj  si takie czynniki, jak rónice w kosztach lokalizacji, jako  infrastruktury czy dostpno  wykwalifikowanej siły roboczej3. Coraz rzadziej mamy
równie do czynienia z sytuacj, gdy cały proces produkcyjny przebiega w jednym kraju. Poszczególne fazy działalno ci ulokowane s w rónych miejscach
wiata. Ma to ogromny wpływ na konkurencyjno  danej gałzi gospodarki
w skali kraju, a czsto take wiata4.
Strategia globalna opiera si na załoeniu podobie stwa głównych czynników sukcesu na wikszo ci rynków wiatowych i z tego punktu widzenia procesy te wystpuj na trzech płaszczyznach5:
1) w odniesieniu do gospodarki wiatowej – globalizacja oznacza zacie nianie si wzajemnych powiza handlowych, inwestycyjnych i umownych midzy
gospodarkami rónych krajów. Dziki rozwojowi transportu i telekomunikacji
oraz postpujcej liberalizacji handlu midzynarodowego granice poszczególnych krajów staj si coraz bardziej „przepuszczalne” dla działalno ci gospodarczej zagranicznych podmiotów;
2) globalizacja przemysłu – ma miejsce wówczas, gdy pozycja konkurencyjna danego przedsibiorstwa na jednym rynku jest kształtowana w duym stopniu
pod wpływem jego pozycji na innych rynkach, i odwrotnie. Przemysł wiatowy
nie jest zbiorem poszczególnych gałzi zlokalizowanych w rónych krajach, lecz
stanowi cig powizanych gałzi i rynków, bdcych terenem rywalizacji firm
konkuruj cych ze sob przy wykorzystaniu moliwo ci ogólno wiatowych;
3) w odniesieniu do przedsibiorstwa – globalizacja oznacza bardziej zaawansowany i złoony etap umidzynarodowienia jego działalno ci, który polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych po wiecie jednostek organizacyjnych. Działalno  badawcza, produkcyjna i handlowa przedsibiorstwa ulega
fragmentaryzacji, a poszczególne zadania s przenoszone do tych jednostek, które s w stanie zrealizowa je najbardziej efektywnie w układzie globalnym.
Głównymi warunkami maj cymi wpływ na konkurencyjno  przedsibiorstw s6:
– szybko  tworzenia i rozwijania nowych atrakcyjnych produktów o globalnym zasigu,
– wytwarzanie produktów na „ wiatowym poziomie” i zdolno  do szybkiego dostosowania wielko ci i struktury oferty do rozmiarów i struktury
popytu,
3

A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce wiatowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 15.
4
B. Liberska, Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce wiatowej [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 52.
5
A. Zorska, op. cit., s. 18–19.
6
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjno  przedsibiorstwa. Budowanie konkurencyjno ci przedsibiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toru 2002, s. 86.
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– stosowanie globalnego marketingu, umoliwiajcego sprawne wprowadzenie produktów na wszystkie wane rynki oraz zapewniajcego maksymalizacj  satysfakcji nabywcy,
– zdolno  do wysokiej akumulacji finansowej, pozwalajcej mobilizowa
rodki niezbdne dla tworzenia i skutecznej sprzeday kolejnych generacji produktów oraz koncentrowanie si na działaniach o najwyszej warto ci dodanej.
Aby sprosta wyzwaniom podlegajcego cigłym i dynamicznym zmianom
otoczenia, prawie kade przedsibiorstwo stara si, walczc o przetrwanie, zdoby jak najwikszy udział w rynku oraz maksymalizowa zyski. Wraz z rozwojem organizacji na pewnym etapie okazuje si, e rynek lokalny jest ju zbyt mały. Przedsibiorstwo rozpoczyna wic penetracj rynków zagranicznych. Czsto
przedmiotem jego zainteresowania s brane pokrewne lub inne obszary działalno ci, w których pojawiaj  si moliwo ci dalszej ekspansji poprzez dywersyfikacj produkcji. W rezultacie nieliczne przedsibiorstwa staj si midzynarodowymi (transnarodowymi) korporacjami i zaczynaj  dyktowa warunki
postpowania, do których musz si dostosowa inne organizacje gospodarcze,
a czasem take struktury władzy pa stwowej.
Przewaga konkurencyjna korporacji transnarodowych opiera si na7:
– mo liwo ci rozbudowania sieci filii pozwalaj cej na optymalizacj  struktury czynników produkcji,
– ograniczaniu wykorzystania własnych zasobów na rzecz wzmacniania
funkcji organizowania procesów produkcyjnych – czsto w formie firm wirtualnych,
– wikszej moliwo ci wła ciwego wykorzystania – dziki duej skali produkcji – oraz pozyskania kapitału intelektualnego,
– lepszej orientacji w zakresie poziomu kosztów i cen osiganej w wyniku
rozwoju systemów informatycznych, co ułatwia racjonalizacj prowadzonej
działalno ci.
Ekspansja korporacji transnarodowych oznacza zatem wej cie na wyszy
poziom walki konkurencyjnej o zachowanie lub umocnienie pozycji firmy zarówno na rynku krajowym, jak i midzynarodowym. Konkurencja globalna
wzmaga presj na dokonywanie megafuzji i przej  firm, aby jeszcze bardziej
zwikszy przewag konkurencyjn. Jednak globalne rodowisko biznesu zmienia si diametralnie. Dotychczas konkurencja na rynkach midzynarodowych
była domen głównie duych firm, podczas gdy małe pozostawały lokalnymi lub
regionalnymi w swym zasigu. Usunicie narzucanych odgórnie przez rzdy
krajów barier ekonomicznych oraz najnowsze osignicia w produkcji, komuni7

W. Szyma ski, Rozstrzygaj ca rola przedsibiorstw w dostosowywaniu gospodarki do integracji europejskiej i globalizacji [w:] Polskie przedsibiorstwa wobec standardów europejskich,
Instytut Finansów Gospodarki Narodowej, Warszawa 2003, s. 16–17.
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kacji i transporcie sprawiły jednak, e małe firmy mog współzawodniczy na
rynkach całego wiata. Aby z powodzeniem konkurowa we współczesnych warunkach, firma musi by konkurencyjna globalnie, nawet je li nie działa bezporednio na rynkach midzynarodowych, poniewa małe firmy do wiadczaj
obecnie konkurencji ze strony firm wiatowych ju na swych lokalnych rynkach,
a jednocze nie łatwiej mog korzysta z ogólnego rozwoju wiedzy i postpu
technicznego dziki osigniciom telekomunikacji i informatyki.
Przedsibiorstwa krajowe zmuszone do midzynarodowej konkurencji czsto łcz si z innymi lokalnymi przedsibiorstwami, które znajduj si w podobnej sytuacji. Dziki temu małe i rednie przedsibiorstwa mog unikn wielu zagroe spowodowanych nieznajomo ci obcych rynków i ich specyfiki.
W ten sposób mog równie korzysta z infrastruktury technologicznej i informacyjnej podobnych im firm. Dynamika internacjonalizacji tych przedsibiorstw skupia si zatem na łczcych je cechach wspólnych, a nie na rónicach.
Istniej  trzy podstawowe drogi prowadzce do obecno ci małych i rednich
przedsibiorstw na rynkach midzynarodowych: eksport, zintegrowane partnerstwo z wikszymi firmami oraz bezpo rednie inwestycje obce8. Zakłada si, e
firmy działajce na midzynarodowym rynku maj  stabiln pozycj  na własnym,
lokalnym rynku, s dobrze zaopatrzone w zasoby finansowe i ludzkie oraz stosuj odpowiednie zarzdzanie ryzykiem. Zmieniaj ce si układy sił na rynkach
zmuszaj  dzisiaj niemal wszystkie przedsibiorstwa do głbokich zmian, co
wymaga wykorzystania przede wszystkim trzech czynników9:
– innowacyjnych wyrobów,
– innowacyjnych procesów produkcji,
– innowacyjnych struktur organizacyjnych.
Wysoki stopie centralizacji zarzdzania i sztywno  struktur organizacyjnych utrudniaj ledzenie sygnałów z rynku, co mo e powodowa przeoczenie
zagroe . Konieczne jest wic wprowadzanie nowych elastycznych zasad organizacji, kładc nacisk na niezalene jednostki działaj ce na własn odpowiedzialno  i rachunek lub wprowadzenie okre lonych form organizacji sieciowej.
Jedn z najwaniejszych pozytywnych cech jest dua elastyczno  małych
i rednich przedsibiorstw i natychmiastowe podejmowanie decyzji, co daje im
przewag nad duo silniejsz konkurencj. Kolejnym atutem mniejszych przedsibiorstw jest doskonała znajomo  lokalnego rynku, co przekłada si na umiejtno  niemal doskonałego zrealizowania jego potrzeb.
Globalizacja dotyczy ka dego aspektu ycia gospodarczego współczesnych
krajów i wszystkie przedsibiorstwa maj  w tym procesie swój udział. Mimo e
8

Firma w otoczeniu globalnym…, s. 26–28.
Innowacje organizacyjne wa ne tak e w mniejszych firmach, „Zarzdzanie na
1997, nr 8.
9
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gospodarka globalna kojarzy si głównie z wielkimi ponadnarodowymi korporacjami, to jednak okazuje si, e mniejsze podmioty gospodarcze równie maj 
w tym procesie swe miejsce i odgrywaj  wan rol. Stanowi one bowiem uzupełnienie dla wielkich firm oraz działaj tam, gdzie korporacje okazuj  si mniej
efektywne (chodzi tu zwłaszcza o produkcj  i usługi niestandardowe i specyficzne dla danego regionu).

3. Uelastycznienie rynku pracy
W globalnej gospodarce problemy rynku pracy, zwłaszcza w zakresie ograniczania bezrobocia, wi si przede wszystkim ze zmianami struktury gospodarczej. Pociga to za sob wzgldne zmniejszenie zatrudnienia w wielu krajach.
Duy wpływ ma tu coraz powszechniejsze wprowadzanie pracooszczdnych
technik i technologii wytwarzania, w wyniku czego rol, jak kiedy odgrywała
praca, pełni obecnie kapitał i wiedza. Wzrasta wydajno  pracy, rosn te płacowe i pozapłacowe koszty pracy.
Współczesnym wyzwaniem stała si gospodarka oparta na wiedzy, która
wymusza elastyczno  i dalsze innowacje, równie w organizacji pracy i zarzdzaniu czasem pracy. Uelastycznienia form pracy upatruje si, z jednej strony,
w niepowodzeniu działa ograniczaj cych bezrobocie i w niedostatecznej liczbie
nowych miejsc pracy, z drugiej za , w potrzebie rónicowania dotychczasowych
schematów organizacji pracy, przy czym celem nowych rozwiza jest denie
do zaspokajania potrzeb ekonomicznych i społecznych w kontek cie funkcjonowania przedsibiorstw w globalnej gospodarce10.
Potrzeby ekonomiczne to zapotrzebowanie na elastyczne czynniki produkcji,
co jest zwizane z efektywnym wykorzystaniem czasu maszyn, urzdze technicznych i wyposaenia zakładów, wydłuaniem czasu otwarcia placówek usługowych, pełniejszym dostosowaniem potencjału firm do waha koniunktury
rynku.
Potrzeby społeczne zwizane z uelastycznianiem form pracy to indywidualne preferencje społeczne, szczególnie w krajach zamonych o wysokim stopniu
rozwoju, w których rozwojowi nowych form czasu pracy sprzyja wej cie na rynek kobiet zamnych, wzrost liczby gospodarstw 1- i 2-osobowych, w tym
małe stw bezdzietnych, wyszy standard poziomu ycia tych rodzin, rosncy
poziom wykształcenia i wiksze potrzeby w zakresie czasu wolnego oraz skłonno  do zmiany stylu pracy i wypoczynku11.
10
Z. Malara, Przedsibiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesno ci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 171.
11
Ibidem.
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Uelastycznianiu form pracy sprzyjaj równie zwikszone potrzeby przedsibiorstw w zakresie pozyskiwania wiedzy. Pojawianie si nowych technologii
wymaga szkole pracowników, co wie si z czasow absencj na stanowisku
pracy i konieczno ci elastycznego zastpowania si pracowników w tym okresie.
W kontek cie globalizacji obserwuje si ponadto zacieranie si granic przepływu narodowego kapitału, gdy w wielkich korporacjach rzdzi kapitał midzynarodowy, pochodzcy z rónych krajów. Kapitał lokowany jest tam, gdzie
mo e przynie  najwikszy zysk. Jednym z kryteriów jest tu cena uycia i produktywno  pracy. Łatwo  przepływu kapitału stanowi o eliminacji formalnych
granic midzy krajowymi rynkami pracy12.
Zakres globalizacji rynków pracy mona mierzy rozmiarami midzynarodowych migracji zarobkowych, udziałem cudzoziemców w narodowych rynkach
pracy, zatrudnieniem w korporacjach transnarodowych i prac w przedsibiorstwach współpracujcych z zagranicznymi firmami. Korporacje transnarodowe
oddziałuj na lokalne rynki pracy przede wszystkim poprzez siatki midzynarodowych powiza produkcyjnych, specyficzne systemy zlece dla lokalnych
firm, systemy kontraktacji i subkontraktacji. Niektóre z tych praktyk wydaj  si
kontrowersyjne z uwagi na ich niekorzystny wpływ na funkcjonowanie lokalnych rynków pracy13.
Proces globalizacji powoduje, e pracodawcy w wielu krajach w coraz wikszym stopniu korzystaj  z nietypowych, elastycznych form zatrudnienia. Poj cie
elastycznych form pracy nie jest jednoznaczne, poniewa moe dotyczy z jednej strony elastycznej organizacji czasu pracy (jego niestandardowych rozkładów), z drugiej – elastycznej, nietypowej formy zatrudnienia (opartej na nietypowym stosunku pracy).
Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc. Sposób organizacji tego czasu zaley od pracodawcy. Z kolei termin elastycznych
form zatrudnienia najcz ciej stosowany jest do okre lenia form zatrudnienia
innych ni zatrudnienie tradycyjne, czyli14:
– w przewidzianym ustawowo pełnym wymiarze czasu pracy,
– na czas nieograniczony,
12
L. Mczka, Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 40–41.
13
Z. Dach, Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w wietle procesów globalizacyjnych
zachodz cych w wiecie [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, pod red. Z. Dach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 8.
14
E. Kry ska, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsibiorstwach polskich [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, pod red. R. Horodelskiego i C. Sadowskiej-Snarskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wy sza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok–Warszawa 2003, s. 28.
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– z ustalonym sztywno o miogodzinnym dniem pracy, trwaj cym od poniedziałku do pitku,
– w miejscu wyznaczonym przez pracodawc.
W efekcie podmiotami elastycznego zatrudnienia s osoby np. zaanga owane przez firm na czas okre lony lub do wykonania konkretnej pracy, pracujce
w niepełnym wymiarze godzin, niektóre kategorie pracowników niezalenych,
pracownicy dniówkowi lub pracujcy w domu czy w systemie telepracy, równie niektóre kategorie podwykonawców.
W poszukiwaniu elastycznych form zatrudnienia pracodawcy coraz powszechniej korzystaj z umów cywilnoprawnych, ograniczajc tym samym
zatrudnianie pracowników na podstawie tradycyjnych umów o prac. Umowy
cywilnoprawne wydaj  si bardziej korzystne dla pracodawcy od umów tradycyjnych, poniewa mocno ograniczaj wiadczenia pracownicze, takie jak:
ubezpieczenia społeczne, urlopy, wynagrodzenia za czas choroby, wiadczenia
socjalne itp. Zarazem zalicza si je do elastycznych form zatrudnienia, gdy
dziki nim łatwiejsze staje si dostosowywanie wielko ci i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsibiorstwa.
Przykładem umowy cywilnoprawnej jest umowa-zlecenie, „na podstawie
której przyjmuj cy zlecenie zobowizuje si do wykonania okre lonej czynno ci
prawnej dla dajcego zlecenie. Jeeli ani z umowy, ani z okoliczno ci nie wynika,
e przyjmuj cy zobowizał si wykona je bez wynagrodzenia, za wykonanie
zlecenia naley si wynagrodzenie”15. Umowa-zlecenie wygasa na ogół z chwil
jej wykonania, a wcze niejsze jej zako czenie moe nastpi wskutek wypowiedzenia umowy na zasadach ogólnych przez jedn ze stron.
Do umów cywilnoprawnych zaliczamy take umow o dzieło, w której ramach przyjmuj cy zamówienie zobowizuje si do wykonania oznaczonego
dzieła, a zamawiaj cy do zapłaty wynagrodzenia. W odrónieniu od umowy-zlecenia najistotniejsz cech tej umowy nie jest wiadczenie pracy, lecz obowizek osignicia przez wykonuj cego dzieło z góry okre lonego wyniku.
Umowa o dzieło naley do kategorii umów wzajemnych i zobowizuj cych.
Oznacza to, e zakłada ona odpowiedzialno  za ewentualne wady dzieła zawart w rkojmi, jakiej nie gwarantuj inne umowy o podobnym charakterze, np.
umowa-zlecenie.
Kolejn umow pozwalaj c na zwikszenie elastyczno ci zatrudnienia jest
umowa agencyjna. Jest to umowa odpłatna, zawierana na czas okre lony lub
nieokre lony oraz ustalaj ca zasady dotyczce wyniku. Przez umow agencyjn
przyjmuj cy zlecenie, czyli agent, zobowizuje si za wynagrodzeniem do stałego po redniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dajce15
E. Dobrodziej, Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, Oficyna Wydawnicza
O rodka Postpu Organizacyjnego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 12.
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go zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu, co oznacza, e
przedmiotem umowy agencyjnej moe by kada działalno  polegaj ca na poredniczeniu w zawieraniu umów w imieniu lub na rzecz zleceniodawcy. Istotn
cech umowy agencyjnej jest to, e agent nie działa na rachunek własny, lecz
w imieniu i na rzecz daj cego zlecenie. Wynika std, e skutki prawne zawieranych umów i zwizane z tym konsekwencje przypadaj  bezpo rednio dajcemu
zlecenie – agent musi zadowoli si prowizj  (wynagrodzeniem). Jednocze nie
agent ponosi koszty zwizane z wykonywaniem zlecenia oraz główne ryzyko
niepowodzenia, jakim jest obciona prowadzona działalno 16.
Form zatrudnienia pozwalajc zwikszy elastyczno  przedsibiorstwa
jest umowa o prac nakładcz. Jest to swoista umowa dotyczca wyniku, na który składa si umówiona ilo  pracy, sprawdzalna i mierzalna, czyli rezultat pracy
podlegajcy ocenie przez pracodawc, za który naley si wynagrodzenie. Na
podstawie tej umowy wykonawca zobowizuje si do wytwarzania okre lonych
wyrobów lub ich cz ci, stanowicych własno  wykonawcy17.
Wan form umów, które pojawiły si na rynku pracy, jest umowa o zarzdzanie, wykorzystywana w nawizywaniu stosunku pracy wobec naczelnego
kierownictwa przedsibiorstwa, zwana równie kontraktem menederskim.
W przeciwie stwie do wcze niej omówionych umów, nie jest ona uregulowana
w przepisach kodeksu cywilnego ani w innych normach prawnych, a tre ci takiego kontraktu s najcz ciej18:
– obowizki zarzdcy w zakresie zarzdzania i zmian przeprowadzanych
w przedsibiorstwie,
– zasady wynagradzania zarzdcy, z uwzgldnieniem jego prawa do udziału
w zyskach,
– kryteria, na podstawie których dokonuje si oceny efektywno ci zarzdzania,
– zasady odpowiedzialno ci zarzdcy za powierzone przedsibiorstwo.
W ród elastycznych form pracy w ostatnich latach pojawiły si nowe rozwizania w tym zakresie, mianowicie:
– wypoyczanie pracowników,
– telepraca,
– dzielenie pracy,
– praca zewntrzna (samozatrudnienie i outsourcing),
– praca przerywana.

16
Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 141.
17
Ibidem, s. 150.
18
A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2002, s. 143.
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Wypoyczanie pracowników, czyli leasing pracowniczy, to jedno z rozwiza , które jest wynikiem nowego spojrzenia na kwesti zarzdzania zasobami
ludzkimi i wymaga współudziału agencji pracy tymczasowej. Wypoyczanie
pracowników mo e wyst powa wtedy, gdy dane przedsibiorstwo ma przejciowo niedobór kadry, w innym za wyst puj  wolne moce osobowe lub przerosty zatrudnienia. Wówczas, na drodze umowy trójstronnej midzy usługodawc, agencj  pracy tymczasowej i usługobiorc, mo liwe jest pokrycie
zapotrzebowania na pracowników bez zatrudniania nowych osób19.
Nowoczesne rozwizania w odniesieniu do form pracy stały si w duym
stopniu moliwe dziki rozwojowi telekomunikacji i nowoczesnych technik informacyjnych. Umoliwiło to m.in. oderwanie pracowników od stałego, tradycyjnego miejsca pracy i stworzyło nowe moliwo ci współpracy w ramach sieci. Zastosowanie komputerów oraz internetu tworzy niemal nieograniczone moliwo ci
gromadzenia informacji, nieporównywaln szybko  przekazywania i przetwarzania danych, otwiera nowe moliwo ci współpracy w przestrzeni i stało si podstaw stworzenia formy wiadczenia pracy na odległo , jak jest telepraca.
Telepraca to metoda wykonywania i organizowania pracy, w której główna
jej cz  realizowana jest poza siedzib przedsibiorstwa bd tam, gdzie dostarczany jest produkt, i równocze nie, gdy praca ta wykonywana jest przy wykorzystaniu techniki informacyjnej i technologii transmisji danych, w szczególno ci internetu. Telepraca moe by wiadczona w domu oraz w biurze i w domu
(zamiennie). Czynniki, które decyduj  o rosncej pozycji telepracy w ród form
wiadczenia pracy w globalnej gospodarce, s  nastpuj ce: zwikszenie mobilno ci pracowników, poprawa motywacji personelu, zwi kszenie wydajno ci
pracy, poprawa komunikacji mi dzy pracownikami i kadr  zarzdzaj c,
zwikszenie odpowiedzialno ci osobistej za wykonywane zadania, wzrost innowacyjno ci, poprawa wykorzystania powierzchni przedsibiorstwa, moliwo 
pozyskiwania wykształconej kadry z innych regionów.
Kolejn elastyczn form pracy jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze
czasu pracy. Taka forma zatrudnienia wie si ze skróceniem czasu pracy, przy
czym pracownik korzysta z uprawnie okre lonych przepisami prawa pracy
w stopniu odpowiadajcym zatrudnieniu w pełnym wymiarze.
Szczególnym rodzajem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy jest dzielenie pracy (job sharing) polegaj ce na dzieleniu stanowiska pracy pełnowymiarowej midzy dwu lub wicej pracowników. Główn zalet tej formy pracy jest
zauwaalna, zwikszona elastyczno  w ustalaniu rozkładów czasowych. Podobn w skutkach form organizowania czasu pracy jest dzielenie si prac
(work sharing) polegaj ce na okresowej redukcji godzin pracy. Stosowane jest
najcz ciej jako alternatywa wobec zwolnie pracowników. W praktyce oznacza
19

Z. Malara, op. cit., s. 191.
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to, e pracownicy godz si na okresowe skrócenie godzin pracy i zwizan
z tym redukcj  wynagrodzenia za cen ochrony przed zwolnieniem z pracy.
Wanym zjawiskiem zwizanym ze zlecaniem pracy na zewntrz firmy jest
pojawienie si takich form, jak samozatrudnienie i outsourcing. Samozatrudnienie polega na wiadczeniu pracy w ramach własnej działalno ci gospodarczej, tj.
prowadzonej we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko. Outsourcing za to wykonywanie okre lonych zada przedsibiorstwa przez innych
przedsibiorców, na ogół zewntrznych, ale take mog to by przedsibiorstwa
wyodrbnione z macierzystej firmy. Obie te formy powoduj , e wykonawcy
zada , jako przedsibiorcy zewntrzni, pozostaj w zaleno ci od pracodawcy,
zwłaszcza wtedy, gdy ten ostatni jest ich jedynym partnerem, a ponadto wymaga
od nich wyłczno ci co do wiadczonej pracy20. Korzystne efekty obu tych form
wiadczenia pracy to:
– płynne dostosowywanie si przedsibiorstwa do zmian koniunktury na
rynkach,
– poprawa dostpu do nowych technik i technologii oraz lepsza organizacja
i wykorzystanie czasu pracy,
– obnianie kosztów pracy.
Wszystkie omówione nowe formy zatrudnienia, tworzc nietypowy stosunek
pracy – gdzie praca wykonywana jest na podstawie zmiennych reguł w odniesieniu do czasu pracy, wynagrodze , a nawet liczby pracodawców, z którymi
zwizany jest pracownik – stały si głównym czynnikiem wpływaj cym na
kształtowanie si istotnych funkcji zwizanych z zatrudnieniem. Ujawniaj si
stosunki pracy, które – z jednej strony – nie mieszcz si w obrbie klasycznego
stosunku pracy podporzdkowanej, jak znale  mona w typowej umowie
o prac i które jeszcze do niedawna uwaane były za model wyłczny, z drugiej
za – koliduj c z klasycznymi funkcjami czasu pracy i wywołujc przez to wyra ne zmiany w kodeksie pracy, s coraz cz ciej stosowane, stajc si modelem
coraz bardziej powszechnym21.

4. Wnioski ko cowe
Proces globalizacji oraz postpujcej automatyzacji i robotyzacji ma ogromny wpływ na rynek pracy i stanowi wielkie wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Postp techniczny, a zwłaszcza rozwój mikroelektroniki, która prowadzi
20

Zob. J. Jo czyk, O szczególnych formach zatrudnienia i formach ubezpiecze społecznych
[w:] Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 45.
21
Z. Malara, op. cit., s. 189.
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do coraz bardziej wyrafinowanej produkcji zautomatyzowanej, zwiksza mo liwo ci produkcji bez pracy rutynowej i powtarzalnej. Coraz bardziej opłacalny
staje si system produkcji alternatywny do systemu opartego na pracy. Natomiast globalizacja, zwikszaj c współzawodnictwo, tworzy siln presj na obnik kosztów, tak poprzez wdraanie nowoczesnej technologii, jak i przenoszenie poszczególnych faz produkcji do krajów o najniszej cenie pracy. Wzrost
bezrobocia i konkurencji o prac wymusza konieczno  uelastycznienia rynku
pracy, co pozwala utrzyma relatywnie wiksze zatrudnienie, ale w bardziej
zrónicowanych formach (cho niekiedy gorszych z punktu widzenia zabezpiecze pracowniczych). Konieczno  stosowania elastycznych form zatrudnienia
wynika z wyzwa , jakie stawia rynkom pracy wzrost konkurencji na wiecie
oraz sam proces globalizacji.
O zakresie wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia we współczesnych przedsibiorstwach decyduje wiele czynników. Zaliczy do nich mona:
skal i rodzaj prowadzonej działalno ci, wielko  przedsibiorstwa, miejsce
prowadzonej działalno ci oraz udział eksportu w ogólnym wolumenie produkcji.
Mimo wielu obaw, wyraanych zwłaszcza po stronie pracowników i zwizków zawodowych, nowoczesne formy wiadczenia pracy s coraz powszechniej
stosowane, stajc si skutecznym instrumentem pozwalajcym dostosowa si
współczesnym przedsibiorstwom do wymogów globalnej gospodarki.
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Globalisation vs Increased Flexibility of the Labour Market
Economic globalisation is a process which has a great impact on the functioning of the markets and business entities. It seems that the global economy is mainly affected by the activities of
transnational corporations. Their role in the process consists in developing and participating in the
global network of mutual links between business entities and markets located across the world.
It is necessary to stress the role of SME activities in the global economy which supplement the
operations carried out by transnational corporations. The contemporary world economy poses
a number of challenges including the necessity of introducing changes on the labour market and
greater responsiveness of the engaged companies. In particular, deregulation processes should be
implemented, ensuring greater responsiveness to market changes.
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