Kwintesencja elastyczności
Rozmowa z Zenoną Bańkowską, dyrektorem ds. informacji, promocji i PR
w firmie Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., oraz Gabrielą Sempruch, koordynatorem operacyjnym projektu „ElaStan”
Jednym z rezultatów projektu jest system
usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli mikroaudyt i mentoring. Na czym
one polegają?
Zenona Bańkowska: Mikroaudyt to krótka rozmowa z przedsiębiorcą, na podstawie której nasz
ekspert ocenia możliwości firmy w zakresie wdrożenie
elastycznych form zatrudnienia. Na podstawie takiego
mikroaudytu przedsiębiorca delegował swojego pracownika do e-Centrum Telepracy. Drugi element tego
doradztwa to mentoring. Przedsiębiorcy, którzy niewiele lub nic nie wiedzą na temat elastycznych form
zatrudnienia, muszą otrzymać niezbędną pomoc
przy wdrażaniu takich rozwiązań. My zapewnialiśmy
firmom opiekę doradcy, który przez cały czas trwania
projektu tłumaczył, jak korzystać z elastycznych form
zatrudnienia i które ich elementy są w danej firmie
najwłaściwsze.
Ważnym produktem projektu „ElaStan” jest
Internetowa Aukcja Zleceń. Jakie są jej zasady?
Z.B.: Naszym zdaniem jest to kwintesencja elastyczności zatrudnienia. Internetowa Aukcja Zleceń
– www.intauz.eu – to inaczej mówiąc, aukcja pracy
w Internecie. Na stworzonej przez nas platformie
pracodawcy, którzy mają zapotrzebowanie na wykonanie określonej pracy, mogą umieścić ogłoszenia,
a potencjalni zainteresowani wykonawcy licytują się,
wystawiając swoje oferty. Wygrywa osoba, która
przedstawi najkorzystniejsze dla pracodawców
warunki. Im szybciej i taniej zaoferuje swoją usługę,
tym większe ma szanse na zdobycie zlecenia. Pracodawca nie musi tracić czasu na rekrutację osoby, która
ma wykonać zadanie, nie musi jej też do tego specjalnie wdrażać. Aukcja cały ten proces upraszcza do niezbędnego minimum.
Jak dużo transakcji zostało już w ten sposób
zawartych?
Gabriela Sempruch: Platforma działa niedługo,
bo od listopada 2007 roku. Trzeba też zaznaczyć,
że jest to jeszcze mało rozpowszechniona w Polsce
forma poszukiwania zleceniobiorców. Do tej pory
zarejestrowało się około 30 tysięcy użytkowników
i odnotowaliśmy około 80 aukcji zamkniętych, czyli
zakończonych sukcesem. Ciągle jeszcze mamy do
czynienia z pewną barierą psychologiczną. Przedsiębiorca, zamieszczając ogłoszenie, precyzyjnie określa w nim warunki wykonania, ale jednak nie widzi
zleceniobiorcy. Dlatego pojawia się niepewność, czy
rzeczywiście zadanie zostanie zrealizowane w odpowiednim czasie i czy w ogóle zostanie ono wykonane.
W naszym regulaminie aukcji opisaliśmy dokładnie
wszystkie mechanizmy, które zaczynają działać, gdy
ktoś nie wywiązuje się ze swojego zadania. W ostateczności sprawa może trafić nawet do sądu, choć
takich sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Aby zabezpieczyć
zleceniodawców i zleceniobiorców, wprowadziliśmy
specjalny system ESCROW. Jest to rodzaj rachunku
powierniczego.

Zleceniodawca, publikując ogłoszenie, przelewa na
rachunek powierniczy kwotę będącą równowartością
wynagrodzenia za wykonanie zadania. Osoba, która
wygra aukcję, ma w tym momencie świadomość, że
pieniądze już na nią czekają i gdy wykonana praca
będzie oceniona dobrze, to na pewno do niej trafią.
W przypadku rozbieżności zdań co do jakości wykonania zadania pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, prosimy o ocenę ekspertów.
Co będzie się działo z rezultatami projektu po
jego zakończeniu?
G.S.: Pracujemy w tej chwili nad określeniem formuły dalszego funkcjonowania naszych rezultatów.
Jeśli chodzi o e-Centra Telepracy, to najprawdopodobniej każde z nich będzie działało na innych zasadach.
W przypadku e-Centrum w Radomiu mamy sygnały
od przedsiębiorców, którzy chcieliby odpłatnie korzystać z usług tej placówki. Jest więc szansa na to, że
będzie się ona mogła sama finansować. Garwolin
i Pułtusk to mniejsze miasta, a więc mniej jest w nich
również przedsiębiorców, dlatego funkcjonowanie
e-Centrów będzie tam miało najprawdopodobniej
charakter mieszany. W Pułtusku e-Centrum po części
będzie mogło być wykorzystywane odpłatnie przez
przedsiębiorców, ale Urząd Miasta będzie tam wykonywał także pewne zadania publiczne. W tej sytuacji
zarządzać e-Centrum miałoby lokalne stowarzyszenie. Podobnie wygląda sytuacja w Garwolinie, z tym
że tam większy nacisk będzie położony na zadania
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W e-Centrum realizowane będą projekty instytucji publicznych
i organizacji pozarządowych.
Jaka jest strategia promocyjna rezultatów projektu?
Z.B.: Ogłosiliśmy dwa konkursy dotyczące elastycznych form zatrudnienia. Jeden z nich skierowaliśmy do firm. Chcieliśmy się przekonać, jakie formy
elastyczności są wdrażane już w tym momencie
oraz jakie są doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw związane z elastycznym rynkiem pracy.
Drugi konkurs trwa od 1 stycznia, jest on otwarty
dla wszystkich, a nazwaliśmy go „Elastyczna praca
w obiektywie”. Informację na ten temat wysłaliśmy
do szkół, instytucji, firm. Chcemy się przekonać, jak
ludzie postrzegają elastyczność pracy. Interesują nas
indywidualne spostrzeżenia na ten temat. Zależy nam
też na informacji, w jakim kierunku rozwija się elastyczność zatrudnienia. Mamy już pierwsze zdjęcia.
Okazuje się, co nas cieszy, że wyobrażenia na temat
elastyczności są bardzo różne, a co ważne, odzew
mamy z różnych miejsc. Zorganizowaliśmy także Dni
Otwarte e-Centrów Telepracy, na które zaprosiliśmy
władze lokalne i administrację centralną. Chcemy
pokazać, że e-Centra Telepracy w niedalekiej przyszłości mogą się stać niezależnymi instytucjami rynku
pracy. Planujemy także międzynarodową konferencję, która stanie się miejscem wymiany doświadczeń
dotyczących elastyczności zatrudnienia. Na bieżąco
też współpracujemy z mediami.
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