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WSTĘP 

 

 

 
Rozwój technologii i upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu 

sprzyja wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia. Istota telepracy, w potocz-

nym rozumieniu, sprowadza się do pracy wykonywanej poza biurem lub w domu, 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. 

Wśród państw Unii Europejskiej najczęściej telepraca stosowana jest w Danii, 
Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Na drugim biegunie znajdują się kraje, które 
z pracy zdalnej korzystają najrzadziej. W gronie tym, oprócz Włoch, Grecji 
i Czech znajduje się Polska, choć już w 2007 r. do kodeksu pracy zostały wprowa-

dzone regulacje mające wpłynąć na popularyzację telepracy w polskich przedsię-
biorstwach. Praca zdalna jako forma organizacji pracy jest jeszcze niedoceniana 

przez większość polskich firm, choć rynek pracy zaczyna wymuszać na pracodaw-

cach konieczność wdrażania telepracy w poszukiwaniu deficytowych fachowców 
jak informatycy i programiści, którzy biorąc pod uwagę charakter ich pracy, bez 
problemu mogą wykonywać swoje zadania nie tylko przebywając poza biurem we 
własnym kraju, ale pracując zdalnie na innym kontynencie. Dodatkowym aspektem 
telepracy jest optymalizacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak szacują 
eksperci, stanowisko telepracownika jest o 30-40% tańsze od klasycznego stanowi-

ska pracy. 

Powolny i niewspółmierny do rozwoju technologii wzrost popularności pracy 
zdalnej w Polsce wynika przede wszystkim z braku aktywnej promocji tej formy 

pracy – w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej – i z mentalności pol-

skich pracodawców oraz przywiązania do tradycyjnego sposobu zarządzania. Pol-

scy szefowie nadal wolą mieć pracownika u siebie i sprawować nad nim ciągłą 
kontrolę. Do zmian nie zachęca też obowiązujące prawo, które obarcza pracodaw-

ców poważnymi restrykcjami w przypadku zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Funkcjonują jednak firmy, w których ta forma pracy jest coraz częściej wdraża-

na – należą do nich głównie firmy z branży IT. Przewiduje się, że w obliczu prze-

mian związanych z rozwojem technologii i zmianą podejścia do zarządzania nowo-

czesnym przedsiębiorstwem opartym na wiedzy i zaufaniu, telepraca stanie się 
coraz bardziej powszechną i cenioną formą zatrudnienia, a zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy mogą odnieść z ich stosowania szereg korzyści. W 2015 r. w Pol-

sce brakowało ok. 50 tys. programistów. W 2018 r. deficyt ten utrzymywał się na 



Wstęp 6 

tym samym poziomie
1
. W Unii Europejskiej szacuje się, że do 2020 r. brakować 

będzie około 800 tys. specjalistów z branży IT2. Średnio z roku na rok, deficyt ten 
zwiększa się o ok. 3-5 proc.  

 

 

 

 

                                                      
1
 W Polsce brakuje co najmniej 50 tys. informatyków. Coraz większy deficyt, 

Forbes z d.  28.8.2015, https://www.forbes.pl/kariera/w-polsce-brakuje-co-najmniej-50-tys-

informatykow-coraz-wiekszy-deficyt/hxtzr3s [30.9.2018]. 
2
 Ibidem. 

https://www.forbes.pl/kariera/w-polsce-brakuje-co-najmniej-50-tys-informatykow-coraz-wiekszy-deficyt/hxtzr3s
https://www.forbes.pl/kariera/w-polsce-brakuje-co-najmniej-50-tys-informatykow-coraz-wiekszy-deficyt/hxtzr3s


Rozdział 1 

TELEPRACA ODPOWIEDZIĄ NA ROZWÓJ 
KONKURENCJI RYNKOWEJ 

 

 

Nowoczesna firma – a przede wszystkim konkurencyjna – powinna szybko rea-

gować na zmieniające się potrzeby rynku. Pracownicy powinni zdobywać nową 
wiedzę, a samo przedsiębiorstwo zwiększać szybkość dostarczania swoich usług, 
być w stałej komunikacji z klientem i optymalnie wykorzystywać umiejętności 
pracowników. W większości przypadków współczesnych rozwój przedsiębiorstwa 

nie byłby możliwy bez wykorzystania nowoczesnych technologii IT. Ich dyna-

miczny rozwój spowodował, iż tradycyjne biuro można zamienić na stolik czy 
pokój w hotelu, skąd można mieć bezpieczny i szybki dostęp do sieci informacyj-

nej swojej firmy i wykonywać na odległość codzienną pracę. 
 

 

1.1. WARUNKI POWSTANIA TELEPRACY 

 
Praca zdalna – określana w języku angielskim jako telework (telepraca)3

 – wy-

kształciła się w XX w. jako odpowiedź na zmiany zachodzące zarówno w proce-

sach, jak i strukturach przedsiębiorstw, które pociągnęły za sobą potrzebę modyfi-
kacji stosunków pracy. Tempo tych zmian znacząco wzrosło wraz z szerszym za-

stosowaniem technologii informatycznych w organizacjach. Sam termin telepraca 

(teleworking) został wprowadzony przez Jacka M. Nillesa w 1973 roku
4
. Tele-

                                                      
3
 Terminy telepraca i praca zdalna będą stosowane zamiennie.  

4
 W 1973 r. Nilles rozpoczął badania nad „zastępowaniem transportu telekomunikacją”, 

jednak proces ten zastąpiono szybko nowo powstałymi pojęciami: „telepraca” i „teledojaz-

dy”. W 1976 została opublikowana jego pierwsza książka „Telecommunications-

Transportation Tradeoff: Options for Tomorrow”, będąca wynikiem badań nad telepracą. 
Zachęcony tym sukcesem postawił wdrożyć pilotażowe programy telepracy w urzędach 
federalnych. Niestety mimo usilnych starań wszędzie spotykał się z odmową. Urzędy te nie 
widziały jeszcze wszelkich korzyści z telepracy. Przełomowa okazała się jednak współpraca 

z administracją stanu Kalifornia, która w 1983 zgodziła się sponsorować badania nad ener-

getycznymi konsekwencjami telepracy, a z czasem rezultaty okazały się na tyle zachęcające, 

że zdecydowano się na wdrożenie pilotażowego programu na 230 telepracowników w la-
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commuting oznacza pracę zdalną – w Stanach Zjednoczonych. Jest to termin od-

powiadający używanemu w Europie określeniu telework, który został oficjalnie 
zaakceptowany przez Komisję Europejską. 

Telepraca, zwana też pracą zdalną to jedna z najnowszych form pracy, zalicza-

nych do kategorii elastycznych. Do jej wyłonienia przyczyniło się upowszechnie-

nie komputerów, Internetu i usług telefonii komórkowej – wszystkie one mają co-

raz szersze zastosowanie w zasadzie w każdej dziedzinie życia gospodarczego 

i społecznego. 
To właśnie rozwój nowych technologii teleinformatycznych umożliwił fizyczne 

„oderwanie” pracowników od stałego, tradycyjnie pojmowanego miejsca pracy. 
Argumentem było zredukowanie kosztów utrzymania powierzchni przedsiębiorstw 
(brak biur, wyposażenia), ale też odpowiedź na potrzeby pracowników (możliwość 
wykonywania pracy w domu, angażowanie się w różne projekty). Niemniej tele-

praca nie jest formą zarezerwowaną wyłącznie dla wysokiej klasy specjalistów, 
ponieważ możliwe są różne szczegółowe rozwiązania stosowania jej w praktyce. 

W niektórych źródłach można spotkać informacje, że koncepcja telepracy po-

jawiła się już w latach 60-tych XX w. w Wielkiej Brytanii
5
. Niemniej nie ulega 

wątpliwości, iż do lat 80-tych telepracę traktowano jako koncepcję awangardową, 
wyprzedzającą epokę. Jej rozkwit przypadł na lata 90-te XX w.

6, co miało związek 
z upowszechnieniem się komputerów osobistych i początkami Internetu, chociaż 
klasyczna telepraca polegała przede wszystkim na wykorzystywaniu telefonu, słu-

żącego jako kanał komunikowania się z pracodawcą, jak też z klientami, których 
telepracownicy obsługiwali w domu, bez potrzeby udawania się do biura. To wła-

śnie rozwiązania typu call center przeniesione z biur do domów pracowników stały 
się popularnym rozwiązaniem. Późniejszy rozwój zastosowań Internetu w komuni-

kacji udostępnił nowe możliwości wykorzystywania telepracy w organizacji przed-

siębiorstw, a obecnie całe grupy zawodowe korzystają w zasadzie tylko z modelu 
pracy zdalnej. 

Rozwój telepracy to oznaka zmian w światowej ekonomii7
, odchodzenia od tra-

dycyjnego paradygmatu pracy. Prawdziwy przełom dla rozwoju telepracy nastąpił 
wraz z rozpowszechnianiem się technik sieciowych, Internetu i powstaniem Świa-

                                                                                                                                       
tach 1987-1990. Program okazał się sukcesem. J.M. Nilles, Telepraca – Strategie kierowa-

nia wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003. 
5
 Por. N. Kordey, Telearbeit erflogreich realisieren. Das umfassende, aktuelle Handbch 

für Entscheidungs-träger und Projektrerantwortliche, Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft 

mbH, Braunschweig/Wiesbaden 1996, s. 20. 
6
 A. Szewczyk (red.), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 50. 
7
 Jak wynika z danych firmy Global Workplace Analytics, w latach 2005-2015 liczba 

pracowników, którzy regularnie pracują w domu, wzrosła w Stanach Zjednoczonych 
o 115%. W wyniku tej tendencji liczba pracowników zdalnych w USA sięgnęła 3,9 milionów 
lub 2,8% wszystkich zatrudnionych. Żródło: https://www.regus.pl/work-poland/telecommuting 

-continues-to-rise/ [28.10.2018]. 

https://www.regus.pl/work-poland/telecommuting%20-continues-to-rise/
https://www.regus.pl/work-poland/telecommuting%20-continues-to-rise/
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towej Pajęczyny WWW. Obecnie, na początku XXI w. rozwój telepracy wspierany 
jest aktywnie poprzez działania Komisji Europejskiej. Najważniejsze fakty, które 
zapoczątkowały powstanie telepracy przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Fakty, które zapoczątkowały powstanie telepracy 
 

Data Fakty 

Lata 60 W Wielkiej Brytanii powstaje firma programistyczna F International, zatrudnia-

jąca kobiety pracujące w swoich domach. 

1973 r. Pierwszy, eksperymentalny projekt telepracy, którego celem jest zbadanie eko-

nomicznych korzyści nowej formy zatrudnienia oraz zademonstrowanie jej 

w praktyce; raport końcowy ukazuje się w 1974 r. 

1980 r.  Alvin Toffler popularyzuje w książce „Trzecia fala” ideę  „elektronicznej wio-

ski”, gdzie ludzie wykonują swoją pracę we własnych domach. 14 lat później 
Toffler pisze: „sieci komputerowe to serce infrastruktury Trzeciej Fali, która 
w sferze zatrudnienia podpada pod rubrykę telepraca”. 

1980 r. U.S. Army (DARCOM) testuje możliwości pracy zdalnej. 

1982 r.  American Express podejmuje program telepracy Project Homebond przeznaczo-

ny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

1989 r. Władze miasta Los Angeles planują wprowadzenie programu telepracy dla całe-

go okręgu; rok później zapada decyzja powołująca program do życia. 

1992 r. AT&T wprowadza system telepracy, który w przeciągu sześciu lat obejmie 55% 

pracowników amerykańskich oddziałów firmy (36 tys. osób). 

1993 r.  British Telcom publikuje szacunkowe dane na temat liczby osób zatrudnionych 
w systemie telepracy: 6 mln w USA i 1,27 mln w Wielkiej Brytanii. 

1995 r.  Komisja europejska (DG XIII –B) głosi iż „telepraca może stać się częścią na-

szego przyszłego życia zawodowego. Rewolucja telekomunikacyjna i informa-

tyczna stworzyła szeroki wachlarz nowych, elastycznych sposobów wykonywa-

nia pracy, włącznie z możliwością przynajmniej częściowego przeniesienia jej 

poza siedzibę tradycyjnego biura”. 

1997 r. Komisja Europejska powołuje do życia inicjatywę European Telework Deve-

lopment w celu podniesienia świadomości zagadnień telepracy i jej rozwoju na 
kontynencie europejskim; w 1998 r. powstaje Polski Punkt Informacyjny ETD. 

1997 r.  W USA pracuje 11 mln telepracowników. 

1999 r. Fundacja Centrum Promocji Kobiet rozpoczyna realizację projektu finansowane-

go z Programu Leonardo da Vinci, którego efektem jest m.in. badanie rynku 
wskazujące na zainteresowanie ok. 30% małych i średnich firm telepracą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o historii telepracy zawartych w portalu Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości z dn. 12.02.2017 r. 
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J.M. Nilles, będący jednym z uznanych autorów publikujących na temat tele-

pracy, podkreśla, iż rozwój nowoczesnych technologii oraz wysiłki zmierzające do 
ograniczenia dojazdów do pracy przyczyniły się do wykreowania nowej formy 
zatrudniania, jaką jest właśnie telepraca. Autor ten zajmował się pomiarami różni-

cy pomiędzy kosztami i korzyściami pozostawania w domu oraz codziennych po-

dróży do pracy. W oparciu o swoje analizy wskazywał na możliwość zastąpienia 
transportu osób – przekazem danych drogą elektroniczną8

 do wykonawców, co 
umożliwia realizację zadań w dowolnym miejscu. 
 

 

1.2. POJĘCIE PRACY ZDALNEJ A MODEL WIRTUALNEJ 
ORGANIZACJI 

 
Istotą telepracy jest zatrudnianie pracowników w miejscu ich przebywania za-

stępującego tradycyjnie rozumianą pracę w siedzibie lub zakładzie pracy. Stało się 
to możliwe dzięki wzrostowi znaczenia informacji jako towaru oraz dematerializa-

cji dużej części prac wchodzących w zakres czynności związanych z procesami 
biznesowymi. Z drugiej strony, do rozwoju telepracy przyczynił się postęp teleko-

munikacji i informatyki umożliwiający w tani i prosty sposób przesyłanie dóbr 
niematerialnych na dowolne odległości9

. 

Pojęcie telepracy można zdefiniować jako świadczenie pracy poza jednostką 
organizacyjną pracodawcy za pomocą środków mieszczących się w sferze techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych (komunikacji elektronicznej). Natomiast 

zarządzanie relacjami w modelu pracy zdalnej polega na zapewnieniu efektywnej 
komunikacji na linii pracodawca – telepracownik, dzieleniu się wiedzą oraz zapo-

bieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników zdalnych. Między tymi dwoma 
kluczowymi pojęciami zauważalna jest luka, dotycząca zdefiniowania konkretnych 
rozwiązań organizacyjnych (modelu sensu stricto), która wymaga badań nad meto-

dami i instrumentami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa stosujące telepra-

cę. U podstaw wykonywania pracy w modelu zdalnym stoi projekt, będący uniwer-

salną jednostką łączącą czynności różnych pracowników. Jednocześnie występuje 
potrzeba gruntownej zmiany strategii działania przedsiębiorstw, u podłoża której 
znajduje się wykorzystanie nowych technologii jako czynnika usprawniającego 
zarządzanie i wpływającego na zwiększanie wydajności pracy personelu. 

Telepraca jest zjawiskiem relatywnie nowym, nie do końca jeszcze ukształtowa-

nym. Realizuje w sposób niemal doskonały powstałe jeszcze w latach 70. ubiegłego 
stulecia koncepcję globalnej wioski, gdzie niezależnie od miejsca przebywania 
                                                      

8
 J.M. Nilles, Telepraca… op. cit., s. 25. 

9
 Wachowicz J. Wirtualne organizacje – geneza, charakterystyka i zalety Electronic 

Commerce – gospodarka XXI wieku, Wyd. MKN E-C, Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2001, s. 125. 
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osoby, świat stanowi jedną społeczność. Zjawisko to miało swoje podłoże w wielu 
procesach, do których należałoby zaliczyć: 
– rozwój komputerów i powstałych z nich komputerów osobistych, 
– rozwój sieci komputerowych, 
– rozwój środków telekomunikacji, 
– rozwój systemów zarządzania przedsiębiorstwem (klasy ERP), 
– rozwój nowych koncepcji zarządzania, w tym idei outsourcingu, offsourcingu 

oraz modelu kosztów ABC, 
– digitalizację wielu dóbr materialnych oraz powstanie nowych, niematerialnych 

rynków dóbr i usług. 
Wszystko to przyczyniło się do ewolucji pracy, która zmierzała do maksymali-

zacji efektywności oraz korzystania z nowych rynków związanych z produktami 

ery cyfrowej. Wiąże się z potrzebą współpracy z najwyższej klasy specjalistami 
przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów operacyjnych. Zarówno 
jedno jak i drugie okazało się możliwe dzięki wykorzystaniu zalet i właściwości 
pracy świadczonej zdalnie (a więc poza rozumianym tradycyjnie biurem lub fabry-

ką), z wykorzystaniem komputerów oraz sieci teleinformatycznych. Proces ten 
prowadzi do wirtualizacji przedsiębiorstw10

. 

Telepraca otworzyła nowe możliwości dla przedstawicieli różnych zawodów – 

potencjalnie bez żadnych limitów geograficznych, co zbiegło się ze wzrostem za-

potrzebowania na pracę wysokiej klasy specjalistów i z tendencją do profesjonali-
zacji. W ostatnich dwóch dekadach można dostrzec wyraźny rozwój zastosowań 
telepracy, która może przyjmować rozmaite formy – ich powstawanie wiąże się 
przede wszystkim z nowymi możliwościami udostępnianymi przez wciąż dyna-

micznie rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne. W efekcie moż-
liwe potencjalne rozwiązania w telepracy są bardzo szerokie – od indywidualnej 

pracy w domu z komputerem i telefonem, po gruntowną decentralizację całego 
przedsiębiorstwa polegającą na dowolnym rozproszeniu sieci pracowników nieza-

leżnie od ich lokalizacji, co znajduje odzwierciedlenie w koncepcji organizacji 
wirtualnej

11
. 

Jednak pojęcia modelu organizacji wirtualnej i modelu organizacji i zarządzania 
pracą zdalną nie są tożsame. Terminem wirtualna organizacja określany jest nowy 
typ organizacji, powstały w wyniku ewolucji globalnych sieci informacyjnych, 
głównie Internetowi. Jest to również odpowiedź na wymagania rynku, a także ko-

                                                      
10

 Zimniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 

2000, s. 94. 
11

 Por. M. Brzozowski, Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji 
wirtualnej, Magagment Forum 2020: Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania Strate-

gicznego. http://www.witczak.pl/wp-content/uploads/2015/08/9.%20KZ%20MP%20 Brzo-

zowski.pdf [25.6.2018]. 

http://www.witczak.pl/wp-content/uploads/2015/08/9.%20KZ%20MP%20%20Brzozowski.pdf
http://www.witczak.pl/wp-content/uploads/2015/08/9.%20KZ%20MP%20%20Brzozowski.pdf
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nieczność dostosowania się do otoczenia i konkurencyjności12
. ,,Wirtualna organi-

zacja jest tworzona na zasadzie dobrowolności i wzajemnego zaufania przez orga-

nizacje, które wstępują w różnego rodzaju związki w celu osiągnięcia korzyści 
większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. Możliwość zaś wcho-

dzenia w takie związki i tworzenie sieci powiązań zapewniają globalne sieci in-

formacyjne i duże bazy danych”13
. Wirtualna organizacja jest bardzo elastyczna, 

zmienia swoją postać, na bieżąco przystosowując się do panującej rzeczywistości, 
przez co wchodzi w alianse z organizacjami. 

Z kolei model organizacji i zarządzania pracą zdalną należy rozumieć jako za-

sady funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego pracownicy nie świadczą pracy 
bezpośrednio w siedzibie (oddziale, filii, jednostce) pracodawcy, a za pośrednictwem 
nowoczesnej technologii (komputer, telefon, internet). Mimo rozproszenia, działają 
jednak zgodnie z regułami określonymi przez pracodawcę. W firmie obowiązuje 
ustalony schemat organizacyjny. W modelu organizacyjnym są ustalone relacje 
pionowe (przełożony-pracownik) i poziome (pracownicy pracujący w zespole). 

Telepraca jest metodą organizacji pracy, która pozwala na pogodzenie twardych 

wymagań rynkowych z indywidualnymi potrzebami pracowników. Dzięki szero-

kopasmowemu dostępowi do Internetu, oferowanemu przez coraz większą liczbę 
operatorów, pracodawca i pracownik znajdujący się poza siedzibą firmy mogą być 
w stałym kontakcie. 
 

 

1.3. FORMY TELEPRACY 

 
W związku z zaprezentowanymi cechami telepracy, można dostrzec, iż nie każ-

dy rodzaj pracy może być wykonywany w tej formie, gdyż są zawody, których 
specyfika na to nie pozwala. Są w niej najczęściej zatrudniani14

: 

– profesjonaliści wolnych zawodów jak: architekci, księgowi, specjaliści w dziedzi-

nie marketingu i public relations, zarządzający personelem, programiści i anali-
tycy systemów komputerowych, menedżerowie projektów, przedstawiciele 
handlowi oraz sprzedawcy i specjaliści z dziedziny finansów, 

– personel pomocniczy – pomoc księgowa, tłumacze, edytorzy, redaktorzy, korekto-

rzy, badacze i projektanci stron internetowych, 

– pracownicy operujący w terenie – przedstawiciele handlowi, ankieterzy, inży-

nierowie, inspektorzy, agenci nieruchomości, audytorzy, dziennikarze i broke-

rzy ubezpieczeniowi, 

                                                      
12

 J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 2013, s. 355. 
13

 J. Penc, Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formu-

łowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 63. 
14

 E. Stroińska, Elastyczne..., op. cit., s. 77-78. 
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– pracownicy biurowi – angażowani do wprowadzania danych, sekretarki czy osoby 
obsługujące klientów przez telefon. 
Telepraca najczęściej kojarzy się z pracą realizowaną w domu, co pozwala łą-

czyć jej świadczenie z opieką nad dziećmi czy innymi członkami rodziny, ale też 
po prostu samodzielnie organizować czas pracy oraz angażować się w projekty dla 
różnych pracodawców. Niemniej obecnie jest to złożona kategoria, w związku 
z czym pojawiły się różne jej klasyfikacje. Obrazują one pojawianie się całkiem 
nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych (w tym związanych ze stosowa-

niem nowych urządzeń), które kwalifikują się do zjawiska określanego ogólnie 
mianem pracy lub pracy zdalnej. 

W typologii telepracy zaproponowanej przez ekspertów Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych telepracę można podzielić na: telepracę w domu (realizowanie pracy 
w miejscu zamieszkania), telepracę przemienną (polega na dzieleniu czasu pracy 
pomiędzy jej wykonywanie w domu i w siedzibie pracodawcy), telepracę mobilną 
– inaczej nomadyczną (obejmuje wykonywanie zadań u odbiorców bądź w podró-
ży przy zastosowaniu technik teleinformatycznych), idea „gorących biurek”(hot 
desks)

15
 polega na dzieleniu biurek ze współpracownikami lub też desk-sharing – 

system organizacji miejsca pracy, w którym pracownicy nie mają stałego stanowi-

ska pracy (zamiast tego każdego dnia zajmują jedno z wolnych akurat biurek), 
centra telepracy – inaczej wirtualne biura (są to ośrodki wyposażone w urządzenia 
umożliwiające wykonywanie zadań korzystając z pośrednictwa narzędzi teleinfor-

matycznych)
16. Nie można pominąć też pojęcia coworking, które to z kolei oznacza 

możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu, wyko-

rzystywana głównie przez tak zwanych freelancerów17
. 

W zbliżonej klasyfikacji telepracy wskazuje się na występowanie: telepracy 
domowej (wykonywanej w miejscu zamieszkania), telepracy nomadycznej (jest 

charakterystyczna dla serwisantów, specjalistów i personelu zarządzającego, którzy 
realizują zadania u klientów stosując techniki teleinformatyczne), telecentrów (są 
to ośrodki, które dysponują koniecznym wyposażeniem, pozwalającym na pracę 
osobom mieszkającym zbyt daleko bądź niebędącym w stanie wykonywać jej 
w domu), telechatek (są nimi specjalne telecentra, umiejscowione na terenach wiej-

skich, a ich celem jest zagwarantowanie dostępu do techniki oraz sprzętu osobom 
z dala od miast), telewiosek (jest to rozszerzona wersja telechatki, która poprzez 

                                                      
15

 Por. M.K. Wyrwicka, Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Politechnika Poznańska 
2006, s. 52. Badania wykazują, że średnie obłożenie stanowiska pracy kształtuje się na 
poziomie 52% i jest wynikiem zmiany stanowisk, nieobecności z powodu wyjazdu, urlo-

pów itd. 
16

 Por. H. Karaszewska, Telepraca – szanse i zagrożenia, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici”, „Ekonomia” XL – „Nauki Humanistyczno-Społeczne” 2009, z. 391, s. 182-185. 

17
 Możliwość coworkingu pozwala im na większy komfort pracy niż w domu. 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6686156,Coworking___wynajmij_sobie_biurko.

html [25.10.2018]. 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6686156,Coworking___wynajmij_sobie_biurko.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6686156,Coworking___wynajmij_sobie_biurko.html
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rozwiniętą sieć domową, wioskową i ogólnokrajową tworzy sieć szkieletową udo-

stępniając możliwość włączenia się do „globalnej wioski”), telepracy „zamorskiej” 
(polega na wyprowadzeniu pracy poza teren danego miasta, regionu bądź pań-
stwa)

18
. 

Rozpatrując formy wykonywania telepracy można rozróżnić w niej następujące 
rodzaje: 

– Telepraca wykonywana w domu: pracownik świadczy swoją pracę w domu, 
a z macierzystym biurem kontaktuje się za pomocą sieci telekomunikacyjnej 
tzw. Home based teleworking. Wśród pracowników domowych można wyróż-
nić przedsiębiorców oraz pracowników: samozatrudniających się, kontrakto-

wych, nieformalnych, a nawet nielegalnych. 

– Telepraca uzupełniająca (supplementary telework), która wynika z czasowego 
podziału pomiędzy telepracą domową a pracą w biurze. Uzależnione jest to 
przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeby pracodawcy, a także 
odległości pomiędzy siedzibą firmy a miejscem zamieszkania telepracownika. 

– Telepraca nomadyczna (nomadic teleworking) – wykonywana jest w różnych 
miejscach np. u klienta, partnera, podwykonawcy bądź podczas podróży (w sa-

molocie, pociągu, hotelu). Tę formę telepracy może wykonywać personel za-

rządzający, specjaliści lub serwisanci, którzy dzięki technikom teleinformatycz-

nym, pracują bezpośrednio u klienta lub w drodze do niego. W ten sposób za-

pewniają szereg usług, w które zazwyczaj angażowany byłby personel biurowy 
lub klient musiałby przyjechać do siedziby firmy. 

– Telepraca w systemie SOHO (Small Office Home Office), zalicza się tutaj 
osoby zarządzające przedsiębiorstwami oraz samozatrudnione. 

– Telecentra – jest to miejsce wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy oraz 
łącza elektroniczne. Telecentrum zazwyczaj położone jest w dużej odległości od 
siedziby firmy, a jednocześnie blisko zamieszkania telepracowników, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą wykonywać swojej pracy w domu.  Telecentra 
zapewniają dostęp do wirtualnego biura osobom, które zamiast dojeżdżać do 
siedziby firmy pracują w telecentrum, którego lokalizacja jest najbardziej od-

powiednia do potrzeb. Może ono stanowić odrębny dział danej firmy, może też 
należeć do kilku przedsiębiorstw lub instytucji zorganizowany jako: 
a. biura firmy udostępniane pracownikom z danego regionu tzw. biura sateli-

tarne, 

b. centra lokalne, w których osoby pracują dla różnych firm, 

c. call – center – centra telefonicznej obsługi klienta (poza główną siedzibą 
firmy), 

d. telechatka – stanowi specjalny rodzaj telecentrum skierowany do społeczności 
lokalnej, mający na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy społecznościami 
bardziej i mniej zinformatyzowanymi. Jako główne zadania telechatek nale-

                                                      
18

 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 127. 
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ży wymienić organizowanie kursów obsługi komputera, upowszechnianie 
najnowszych technologii informatycznych, łatwiejszy dostęp do wiedzy19

. 

Utrzymujący się trend dynamicznej informatyzacji – określany wręcz jako rewo-

lucja cyfrowa – skutkuje nieustannym zwiększaniem roli technologii informatyczno-

telekomunikacyjnych w procesie świadczenia pracy, co znajduje wyraz w tym, iż 
dla coraz większej liczby pracowników technologie te stają się elementem co-

dzienności. Łączą się oni poprzez sieci informatyczne w różnych miejscach, co de 

facto oznacza możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu poza zakładem 
pracy

20. Należy dodać, iż rozwój telepracy może zostać jeszcze bardziej zdynami-

zowany poprzez wkroczenie na rynek pracy przedstawicieli tzw. pokolenia Y, 

tj. osób urodzonych po 1990 r., dla których nowoczesne technologie nie stanowią 
żadnej tajemnicy, a wręcz stały się sensem życia. Na rynku pracy prezentują one 
określone cechy, które dotyczą m.in. preferencji w zakresie form zatrudnienia

21
. 

 

 

1.4. ROZWÓJ TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ 

A TELEPRACA 

 
Rozwój pracy zdalnej jest dostrzegalny w rozwoju technologii informatycz-

nych, który pozwolił na gwałtowny wzrost objętości gromadzonych i przetwarza-

nych danych. Działo się to w połączeniu z próbami coraz dokładniejszego opisy-

wania rzeczywistości oraz dążenia do coraz bardziej efektywnych procesów go-

spodarczych. Działania te miały na celu zapewnienie przedsiębiorstwom przewagi 
konkurencyjnej i w efekcie sukces gospodarczy. 

Niewątpliwie, dla szybkości upowszechniania się wszystkich nowych rozwią-
zań krytyczne znaczenie posiada porównanie korzyści płynących z ich wprowa-

dzenia oraz nakładów niezbędnych do ich wdrożenia. Bardzo ważnym czynnikiem 
zdaje się być również bariera świadomości i zdolności adaptacji przez pracowni-

ków nowych koncepcji – takich jak telepraca, czy związana z nią nierozerwalnie 
idea wirtualnych organizacji. Dobrym przykładem mogą tu posłużyć protesty ro-

botnicze towarzyszące wprowadzaniu maszyn do manufaktur. Dowodem na to, że 
jest to zjawisko analogiczne jest uświadomienie sobie, że podobne trudności (choć 
z pewnością mniej dramatyczne) napotyka dziś wprowadzanie informatyki związa-

ne z reengineringiem
22

 w procesach gospodarczych. 

                                                      
19

 J. Wiśniewski, Zatrudnianie pracowników…, op. cit., s.78. 
20

 J. Wiśniewski, Istota telepracy, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania 
UKW” 2014, t. 5, s. 76. 

21
 S. Stachowska, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, 

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2013, nr 2, s. 33. 
22

 Reengineering stanowi nową koncepcję modelu zarządzania w przedsiębiorstwie. Po-

lega ona na odejściu od tradycyjnych struktur i schematów organizacyjnych firmy na rzecz 
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W procesie ewaluacji należy uwzględnić zarówno cechy pozytywne, jak i nega-

tywne. Ponadto należy zwrócić uwagę, że telepraca jako zjawisko całkowicie nowe 
powoduje powstawanie innych relacji, możliwości i zagrożeń. Jest ona również 
w dużej mierze zależna od uwarunkowań technologicznych pozwalających na 
swobodny przepływ informacji. 

Wśród organizacji, które chętnie korzystają z nowych rozwiązań w zakresie te-

lepracy za pionierów uchodzą przedsiębiorstwa z branży IT. Przodują one we 
wdrażaniu modelu pracy zdalnej, znajdując rozwiązania służące usprawnieniu ko-

munikacji zespołu i realizacji zadań. Pojawienie się i rozwój telepracy przyczyniły 
się do powstania potrzeby zdefiniowania na nowo zarządzania relacjami – 

z uwzględnieniem czynnika odległości (rozproszenia). Nowe metody IT w tym 
zakresie umożliwiają efektywne delegowanie, kontrolowanie oraz raportowanie 

rezultatów pracy wykonywanej poza biurem. Powiązanie telepracy ze skutecznym 
systemem oceny i monitorowania pracy wiąże się z wytypowaniem osób dysponu-

jących unikalnymi predyspozycjami do realizacji zadań w trybie zdalnym, a także 
z zarządzaniem pracownikami w zgodzie z ich osobistymi potrzebami i oczekiwa-

niami. W pewnym sensie pracy w systemie zdalnym trzeba „nauczyć się” od nowa, 
a owo spostrzeżenie odnosi się tak do pracowników, jak też przedsiębiorstw, 
w których dokonuje się głęboka transformacja struktur: te klasyczne – hierarchicz-

ne i uporządkowane – przestają być użyteczne. Nowym obowiązującym paradyg-

matem staje się organizacja doskonale elastyczna23, która m.in. sięga po pracowni-

ków, którzy są w stanie zapewnić jej przewagę konkurencyjną – bez względu na 
ich usytuowanie. Jak pisze R. Krupski, elastyczność struktury organizacyjnej ozna-

cza naturalną jej zmienność bądź możliwość szybkiej jej zmiany czy dostosowania 
do potrzeb przedsiębiorstwa i wynika z jej efektywności. Taką możliwość stwarza 

zastosowanie pracy zdalnej. 

Tryb wykonywania pracy zdalnej wymaga dobrej organizacji, tj. przede wszyst-

kim zsynchronizowania pracy i działań wszystkich członków zespołu. Nowoczesne 

narzędzia wspomagające pracę zdalną, a jednocześnie współtworzące sieć wza-

jemnych powiązań międzyludzkich, zmniejszają ilość czasu pracy i wydajności 
                                                                                                                                       
zespołów, które mają na celu realizację wybranych procesów od początku do końca. Pre-

kursorami oderwania pojęcia biznesu od przeszłości i jego „radykalnego przeprojektowa-

nia” byli Michael Hammer oraz James Champy. Skupili się oni na procesach jako tej wiąz-

ce aktywności, która zapewnia klientowi wyrób o pożądanej przez niego wartości. Postawili 
sobie za cel równoczesną poprawę jakości, zwiększenie elastyczności, dokładności działania, 
szybkości, redukcję kosztów, a także poprawę satysfakcji klienta. A to wszystko miało 
wynikać właśnie z podejścia procesowego. Reengineering w zarządzaniu skupia się na 
całościowych zmianach procesów w przedsiębiorstwie, które mają dotyczyć kosztów, jakości 
i terminów realizacji. biznesborne.pl/reengineering-nowy-model-zarzadzania-przedsiebior- 

stwie/ [30.6.2018]. 
23

 R. Krupski: Elastyczność struktur i zasobów [w:] „Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w turbulentnym otoczeniu” praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005, 
s. 76-78. 
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pracy w porównaniu z pracownikami biurowymi. Z perspektywy pracodawcy, 
korzyścią z zastosowania modelu pracy zdalnej jest możliwość kontrolowania na 

bieżąco efektów realizacji poszczególnych projektów. Ponadto, telepraca przyczy-

nia się do redukcji kosztów związanych z tworzeniem nowego miejsca w przedsię-
biorstwie, a także do zwiększenia wydajności pracy. W tym drugim aspekcie należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż firma może przy tej formie pracy, sięgnąć po pracowników 
o unikalnych, wysokich kwalifikacjach, którzy mogą świadczyć pracę z dowolnego 
miejsca w kraju, a nawet świata. Jak zauważa A. Grzelczak: ,,Zidentyfikowanie 
oraz wykorzystanie kluczowych kompetencji (pracowników – przyp. aut.) może 
być dla firmy czynnikiem pokonania konkurencji. Głównym elementem kompe-

tencji organizacji są kompetencje pracowników, gdyż to właśnie ludzie poprzez 
swoją wiedzę, umiejętności, kreatywność, produkty, technologie, wpływają na 
zdolności produkcyjne i tworzą markę firmy”24

. 

Telepraca (system pracy zdalnej) jest wciąż nową, dynamicznie rozwijającą się 
koncepcją, która wywołuje szereg konsekwencji w funkcjonowaniu współczesnych 
organizacji. Istnieje potrzeba podejmowania badań, które pozwolą na zgłębienie 
istoty telepracy, jej uwarunkowań i skutków oraz na zaprezentowanie praktycznych 
zasad umożliwiających maksymalizowanie korzyści odnoszonych dzięki jej wdra-

żaniu w przedsiębiorstwach. 
Praca zdalna jawi się jako obiecująca metoda zapewniająca firmom pracowni-

ków o unikalnych kompetencjach i optymalne rekombinowanie zasobów w celu 
wykonywania zadań w formie projektów. Za najważniejszą korzyść należy uznać 
możliwość włączania do zespołów projektowych pracowników niezależnie od ich 

lokalizacji, kierując się wyłącznie kryterium kompetencji przydatnych do realizacji 
zadań w ramach danego projektu. Kluczową kwestią jest zastosowanie takich roz-

wiązań, które zapewnią osiągnięcie celów, jakie przyświecają przedsiębiorstwom 
przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu pracy zdalnej. Jest to materia 
słabo jeszcze rozpoznana i wymaga prowadzenia badań pogłębiających rozmaite 
aspekty stosowania systemu pracy zdalnej: techniczne, organizacyjne, psycholo-

giczne itd. Telepraca umiejscowiona jest bowiem niejako w całkiem nowych śro-

dowisku, tj. poza biurami przedsiębiorstw, a pracownicy są rozproszeni, stąd za 
naturalną płaszczyznę relacji i zarządzania nimi należy uznać technologie informa-

cyjno-komunikacyjne, wraz z urządzeniami mobilnymi. 
 

 

 

 

 

                                                      
24

 A. Grzelczak, Kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie [w:] 

Ekonomiczno-społeczne i technologiczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszy-

ty Naukowe nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, t. 1, Szczecin 2014, s. 77. 
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1.5. POLSKA W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO 

 
Technologie informacyjno-komunikacyjne upowszechniły się wśród ogółu spo-

łeczeństwa, zarówno ze względu na dostępność, jak i ze względu na koszty. Ważną 
granicę przekroczono w 2007 r., kiedy większość (55%) gospodarstw domowych 

w krajach UE miała dostęp do Internetu. Odsetek ten nadal wzrastał, przekraczając 
poziom trzech czwartych w 2012 r. i czterech piątych w 2014 r. Do 2017 r. odsetek 
gospodarstw domowych w UE-28 posiadających dostęp do Internetu zwiększył się 
do 87% – wzrost o 32 punkty procentowe w porównaniu z 2007 r. 
 

 

 
 

Rys. 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. J. Król, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania roz-

woju społeczeństwa informacyjnego, Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet 

                                                                Rzeszowski, s. 12925 

 

 

 

                                                      
25

 Od 2006 r. z polecenia Eurostatu gromadzone dane są poszerzane o nowe zbiory do-

tyczące in-formacji o realizacji priorytetowych zadań europejskiej polityki w dziedzinie 

społeczeństwa informacyjnego wynikającej z założeń strategii lizbońskiej oraz inicjatywy 
i2010-Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 
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Wykres 1. Dostęp do Internetu i łącza szerokopasmowe 2007-2017. 

Źródło: Eurostat z kwietnia 2017 r. 

 
Szeroko rozpowszechniony i przystępny cenowo dostęp szerokopasmowy do 

Intrnetu jest jednym ze sposobów promowania społeczeństwa opartego na wiedzy 
i informacji. We wszystkich państwach członkowskich zdecydowanie najbardziej 
rozpowszechnionym środkiem dostępu do Internetu było łącze szerokopasmowe: 

w 2017 r. korzystało z niego 85% gospodarstw domowych w krajach członkow-

skich UE, co oznacza, że odsetek ten był około dwukrotnie wyższy niż w 2007 r. 
(42 %)

26
. 

Internet powinien być wykorzystywany do wszelkiego rodzaju kontaktów oraz 
rozmów handlowych, szukania odbiorców i dostawców, negocjowania cen zakupu 
i zbytu produktów rolniczych. Powinien również służyć do poszukiwania informa-

cji oraz poszerzania wiedzy. Dla upowszechniania i rozwoju telepracy w gminach 

polskich jest przeprowadzenie kompleksowej informatyzacji
27

. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (akronim od ang. information and 

communication technologies) na wiele sposobów wpływają na życie codzienne 
ludzi, zarówno w pracy, jak i w domu, na przykład podczas komunikowania się 
                                                      

26
 Cyt. .https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive: Infor- 

mation_society_statistics/pl&oldid=78555 [01.11.2018]. 
27

 M. Boni, Zatrudnianie telepracowników, Gazeta Wyborcza z dn. 03.06.2007, s. 5. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:%20Infor-mation_society_statistics/pl&oldid=78555
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:%20Infor-mation_society_statistics/pl&oldid=78555
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bądź kupowania towarów lub usług przez Internet. Polityka UE w tej dziedzinie 
dotyczy różnych zagadnień, począwszy od regulacji całych obszarów, na przykład 
handlu elektronicznego, po dążenie do ochrony prywatności osób fizycznych. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest zatem często uznawany za niezbędny 
do zapewnienia koniecznych warunków sprzyjających nowoczesnej i konkurencyj-

nej gospodarce. 

Liczne korzyści ekonomiczne dla pracodawcy i wyższy komfort pracy dla pra-

cownika stanowią jej podstawowe zalety. Telepraca otwiera szereg nowych możli-
wości, niesie ze sobą także nowe zagrożenia, przede wszystkim natury psycholo-

giczno-społecznej. W USA i najbardziej rozwiniętych państwach Unii Europejskiej 
telepracownicy stanowią trwały i istotny element ogółu pracujących. W USA 

pracuje zdalnie ok. 20% ogółu pracujących (18 mln)28
. Polska w drugiej dekadzie 

XXI w. ustępuje na tym polu nawet najmniej rozwiniętym krajom UE, jak również 
prawie wszystkim pozostałym krajom, które ubiegały się o wejście do UE w tym 

samym czasie co Polska. Decyduje o tym szereg uwarunkowań natury ekonomicz-

nej, technicznej, społecznej i prawnej29
. Zgodnie z danymi Kantar TNS

30
 tylko 

1/3 firm polskich umożliwia pracownikom korzystanie z pracy zdalnej i to najczę-
ściej w ograniczonym zakresie. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczynił się do ewolucji pracy, która 
zmierzała do maksymalizacji efektywności oraz poszukiwania nowych rynków 
związanych z produktami ery cyfrowej. Wymusza to korzystanie z najwyższej 
klasy specjalistów albo minimalizację kosztów operacyjnych. Zarówno jedno jak 
i drugie okazało się możliwe dzięki wykorzystaniu zalet i właściwości pracy 
świadczonej zdalnie (a więc poza rozumianym tradycyjnie biurem lub fabryką), 
z wykorzystaniem komputerów oraz sieci teleinformatycznych. Proces ten prowa-

dzi do wirtualizacji przedsiębiorstw31
. 

Istotą telepracy jest zatrudnianie pracowników w miejscu ich przebywania za-

stępującego tradycyjnie rozumianą pracę w siedzibie lub zakładzie pracy. Stało się 
to możliwe dzięki wzrostowi znaczenia informacji jako towaru oraz dematerializa-

cji dużej części prac wchodzących w zakres czynności związanych z procesami 

biznesowymi. 

Z drugiej strony do rozpowszechnienia pracy zdalnej przyczynił się postęp tele-

komunikacji i informatyki umożliwiający w tani i prosty sposób przesyłanie dóbr 
niematerialnych na dowolną odległość32

. 

                                                      
28

 Dane z 2018 r. dostępne na stronie http://archiwum.ciop.pl/15710.html [01.11.2018]. 
29

 W. Cellary, Telepraca. Raport o rozwoju społecznym, Wyd. UNDP, Warszawa 2002, 

s. 3. 
30

 Por. Elastyczne podejście do godzin pracy przyciąga pracowników do firm, 

www.pulshr.pl [24.9.2018]. 
31

 K. Zimniewicz. Współczesne koncepcje…, op. cit., s. 94. 
32

 J. Wachowicz, Wirtualne organizacje…, op. cit., s. 125. 

http://archiwum.ciop.pl/15710.html
http://www.pulshr.pl/
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Pierwszą z przyczyn wzrostu popularności pracy zdalnej można dostrzec w rozwo-

ju technologii informatycznych, który pozwolił na gwałtowny wzrost objętości gro-

madzonych i przetwarzanych danych. Działo się to w połączeniu z próbami coraz 
dokładniejszego opisywania rzeczywistości oraz tworzenia coraz bardziej efektyw-

nych procesów gospodarczych. Działania te miały na celu zapewnienie przedsię-
biorstwom przewagi konkurencyjnej i w efekcie sukces gospodarczy

33
. 

Niewątpliwie dla szybkości upowszechniania się wszystkich nowych rozwiązań 
krytyczne znaczenie ma porównanie korzyści płynących z ich wprowadzenia oraz 
nakładów niezbędnych do ich wdrożenia. Bardzo ważnym czynnikiem zdaje się 

być również bariera świadomości i zdolności adaptacji przez pracowników nowych 
koncepcji – takich jak telepraca, czy związana z nią nierozerwalnie idea wirtual-

nych organizacji. Dobrym przykładem mogą tu posłużyć protesty robotnicze towa-

rzyszące wprowadzaniu maszyn do manufaktur. Podobne trudności (choć z pewno-

ścią mniej dramatyczne) napotyka dziś wprowadzanie informatyki związane z re-

engineringiem w procesach gospodarczych
34

. 

Na początku XXI w., w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym, insty-

tucjach finansowych, nie mówiąc już o placówkach naukowo-badawczych, dorad-

czych, projektowych i szkołach wyższych, w wielu pionach administracji publicz-

nej praca w tzw. sieciach stała się standardem35
. 

Nie można pominąć przy tym faktu, że jest to również w dużym stopniu efekt 

tzw. przedsiębiorczości wymuszonej. Ten rodzaj przedsiębiorczości wywołują 
procesy restrukturyzacyjne w branżach tradycyjnych, jakie zachodziły w rozwinię-
tych gospodarczo krajach świata po kryzysie energetycznym w latach siedemdzie-

siątych, a w Polsce w ramach transformacji ustrojowej w latach 1989-1990, na-

stępnie w wyniku działań dostosowawczych związanych z procesem akcesyjnym 
do Unii Europejskiej. Na zjawisko pracy wymuszonej, w tym obejmującej ludzi 
starszych, nakłada się drastyczne kurczenie się odsetka ludzi młodych we wszyst-

kich krajach rozwiniętych oraz zapewne też w takich krajach, które jeszcze niezbyt 
dawno uporczywie dążyły do ograniczenia przyrostu naturalnego, jak: Chiny, Indie 
czy Brazylia

36
. 

Tendencje te stanowiły podatny grunt dla rozwoju pracy w sieciach. Należy 
jednak zaznaczyć, że praca w sieciach nie jest wcale innowacją z ostatnich lat. Od 
dawna bowiem ludzie, tworząc nowe wartości intelektualne, komunikowali się, 
wymieniając informacje o podejmowanych pracach, osiąganych wynikach cząst-

kowych, z nadzieją, że umożliwi im to nie tylko upowszechnienie wyników wła-

snych prac, lecz stworzy możliwość osiągnięcia jakościowo lepszych rezultatów, 
czy też np. skonstruowania urządzenia o nowych własnościach. 

                                                      
33

 A. Szewczyk, Informacja w walce z bezrobociem, op. cit., s. 38. 
34

 Ibidem, s.39-40. 
35

 A. Matczewski, Praca i zarządzanie w sieciach, op. cit., s. 12. 
36

 D. Dziuba, Telepraca – fantazja czy rzeczywistość, op. cit., s. 49. 
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Dostosowując europejskie zamiary do naszych możliwości, twórca Strategii In-

formatyzacji Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - uznał, że są trzy obszary (cele), 
w których możliwe jest zrealizowanie skutecznych projektów. We wszystkich tych 
dziedzinach bardzo ważną rolę odegrać ma administracja publiczna. Wymienione 

w Strategii Informatyzacji obszary to: 

– Powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie. 
– Tworzenie szerokiej, wartościowej oferty treści oraz usług dostępnych w Inter-

necie. 

– Powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką37
. 

Kolejnym dokumentem, który konkretyzował cele, jakie Polska miała osiągnąć 
w budowie społeczeństwa informacyjnego, była Narodowa Strategia Rozwoju 
Dostępu Szerokopasmowego do Internetu w latach 2004-2006, przyjęta przez Radę 
Ministrów w grudniu 2003 r. oraz kolejne lata. Była to przygotowana przez Mini-

sterstwa Infrastruktury oraz Nauki i Informatyzacji część Strategii Informatyzacji 
RP oraz utworzony Narodowy Plan Szerokopasmowy przygotowany przez Mini-

sterstwo Administracji i Cyfryzacji w 2014 roku, który zgodnie z celami Europej-

skiej Agendy Cyfrowej (EAC) obejmuje następujące cele: 
– Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 

30 Mb/s do końca 2020 r.  
– Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 

100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 r.38
. 

W ślad za przyjętymi zobowiązaniami nasiliła się aktywność służb publicznych 
i organizacji społecznych w postaci konferencji, narad, inicjatyw i realizacji. 

Telepracować można już w wielu dziedzinach - w rolnictwie też. Rozwój doty-

czy nie tylko samej definicji telepracy, a także określenia kto, kiedy i jak może ją 
wykonywać. Pojęcie telepracy zawiera wiele rodzajów aktywności pracowniczej, 
wśród których można wyróżnić: telepracę domową, pracę w tzw. telecentrach, współ-
pracę rozproszonych geograficznie grup roboczych, telepracę mobilną (w drodze, 

w podróży itd.) oraz telepracę ad hoc wykonywaną sporadycznie39
. 

Telepraca jest korzystna zarówno dla pracodawców jak i pracowników, nie 

wspominając o ochronie środowiska i eliminacji zbędnych kosztów pracy. Postrze-

gana jest także jako środek zwalczania bezrobocia, jako narzędzie do zatrzymania 
wykwalifikowanej kadry na terenach wiejskich. Przyszłością społeczeństwa infor-

macyjnego jest młode pokolenie, dlatego tak ważne jest wyposażenie szkół w in-

frastrukturę informatyczną i dostęp do Internetu oraz edukowanie młodzieży w tej 
dziedzinie

40
. 

                                                      
37

 S. Partycki, Perspektywy rozwoju społeczeństwa …, op. cit., s. 100-101. 
38

 Narodowy Plan Szerokopasmowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warsza-

wa 2014, s. 5. 
39

 D. Dziuba, op. cit., s. 51. 
40

 P. Jaworski, Telepraca szansą na zatrudnienie, op. cit., s. 3. 



Telepraca odpowiedzią na rozwój konkurencji rynkowej 23 

Z punktu widzenia rozwoju europejskiej gospodarki Internet spowodował po-

jawienie się nowych branż oraz daleko idące zmiany w już istniejących branżach 
i sektorach. W ostatnich latach wykształcił się sektor informacyjny, którego dzia-

łalność polega na generowaniu i przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji41
. 

Intensywnie rozwijają się np. handel elektroniczny, bankowość elektroniczna, te-

lemedycyna. Wprowadzanie rozwiązań typu e-administracja publiczna umożliwia 
poprawę relacji między Państwem a obywatelami42

. 

Skutki popularyzacji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych są 

więc silnie odczuwane przez organizacje. Z jednej strony to efekt inwestycji 

w rozwiązania informatyczne, które mają wspierać podnoszenie efektywności or-

ganizacji, z drugiej – wpływu klientów, którzy wymuszają na przedsiębiorstwach 
dostosowywanie się do swoich rosnących potrzeb, a także wpływu pracowników 
i ich przyzwyczajeń oraz oczekiwań dotyczących sposobów komunikowania się.  

Szczególnie silny wpływ na użytkowników oraz organizacje ma ewolucja Inter-

netu w kierunku Web 2.0. Istotne stały się takie czynniki rynkowe, jak: baza kon-

sumencka zyskała zasięg globalny, konsumenci stali się bardziej zaangażowani, 
pojawiły się zupełnie nowe źródła dochodów dla przedsiębiorstw, koszty produkcji 
uległy istotnej obniżce43

. 

W kontekście Polski w Unii Europejskiej, istotną kwestią jest przyszłość 
telepracy w Unii. Wiąże się ona w dużej mierze z inicjatywą European Telework 
Development

44
. 

                                                      
41

 J. Oleński, Ekonomika informacji, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 276. 
42

 Podmioty publiczne w relacjach z obywatelami oraz między sobą korzystają z szere-

gu specjalizowanych środków komunikacji, np. ePUAP, usługi eDeklaracje, eLegislacja, 
CEIDG. 

43
 L. Kiełtyka, Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wie-

dzą, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 317. 
44

 W 1997 r. Komisja Europejska powołała do życia inicjatywę European Telework 
Development w celu podniesienia świadomości zagadnień telepracy i jej rozwoju na konty-

nencie europejskim. Rok później powstał Polski Punkt Informacyjny ETD. W tym czasie w 
USA pracowało już 11 milionów telepracowników. Stanowi część programu Zaawansowa-

nych Technik i Usług Komunikacyjnych ACTS. Bodźcem do jej powstania było uznanie 
telepracy – obok telehandlu i telekooperacji za jedną z trzech kluczowych zastosowań tech-

nologii wiążących się z rozwojem „Społeczeństwa Informacyjnego”. W związku z tym, 
inicjatywa ETD adresowana jest do: 

– dostawców produktów i usług dla Społeczeństwa Informacyjnego, pomagając zrozumieć 
potrzeby rynku oraz promując skuteczne i korzystne wykorzystanie istniejących techno-

logii, 

– przedsiębiorstw, oferując sprawny dostęp do informacji na temat możliwości stwarza-

nych przez telepracę, telehandel i telekooperację, 
– kierowników działów informatyki i telekomunikacji, doradzając odpowiednia infrastruk-

turę i oprogramowanie,  

– pracodawców, dostarczając informacji i przykładów zastosowania skutecznych praktyk 
wdrażania systemów telepracy oraz zarządzania telepracownikami,  
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W związku z coraz szerszym zjawiskiem telepracy oczekuje się, że praca zdalna 
polepszy i poszerzy możliwości zatrudnienia, a nie spowoduje „ucieczki zasobów 
pracy” z gospodarek o wyższych kosztach robocizny do tych, gdzie ów koszt jest 
niższy, co w efekcie spowoduje zanik zjawiska emigracji ekonomicznej. Telepraca da 
ludziom większą kontrolę nad czasem, miejscem i organizacją pracy, a jednocześnie 
w przyszłości będzie traktowana na równi z pracą etatową, będzie więc dawała 
telepracownikom porównywalne zabezpieczenie i porównywalną płacę. 

Biorąc pod uwagę kompleksowość podejścia Unii Europejskiej do wspierania 
rozwoju telepracy, wyrażającą się w inicjatywie ETD, oczekiwać można dalszych 
postępów państw Unii w tym obszarze. Fakt ten ma oczywiste pozytywne 
znaczenie dla Polski, która jako pełnoprawny członek Unii może w pełni korzystać 
z osiągnięć innych państwa członkowskich i UE jako całości w zakresie telepracy. 

 

 

1.6. WPŁYW TELEPRACY NA RYNEK PRACY 

 
We wszystkich krajach uprzemysłowionych uważa się nowe technologie infor-

macyjne i komunikacyjne za technologie kluczowe dla rozwoju. Dzięki nim mogą 
powstawać nowe źródła wzrostu gospodarczego, umacniać zdolność kraju do mię-
dzynarodowej konkurencji w globalnej gospodarce i może zwiększać się material-

                                                                                                                                       
– mediów, dostarczając podstawowych informacji i publikacji prasowych w wersji online, 

– telepracowników, udostępniając informacje i promując szersze rozumienie telepracy 
wśród pracodawców i usługobiorców,  

– instytucji publicznych, dostarczając regularnych informacji i zapewniając odpowiedni 

dostęp do wiedzy i doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych w rozwój gospodarczy, 
politykę zatrudnienia, rozbudowę usług dla obywateli i współzawodnictwo przemysłowe, 

– organizacji społecznych, przez bliską współpracę z organizacjami, które mogą przyspie-

szyć szerokie wykorzystanie telepracy, telehandlu i telekooperacji, 
– twórców ustaw i polityków, podnosząc świadomość zagadnień, 
– organizacji promujących trwały rozwój, pomagając badać sposoby rozwiązywania za-

gadnień przeludnienia i zanieczyszczenia środowiska przez zastosowanie telepracy, tele-

handlu i telekooperacji, 

– twórców przyszłościowych technologii i usług, usprawniając dialog pomiędzy twórcami 
i użytkownikami, 

– obywateli, inicjując szeroką i pogłębioną debatę publiczną na temat znaczenia i implika-

cji Społeczeństwa Informacyjnego, 
– krajów spoza Unii Europejskiej, wciągając do współpracy ludzi i organizacje z innych 

krajów europejskich i poza europejskich. Rozbudowana sieć telefonii komórkowej a tak-

że duże odległości pomiędzy miejscem zamieszkania telepracownika a siedzibą firmy 
decydują o tym, że na początek rankingu pod względem liczby telepracowników wysuwa 
się Finlandia i Szwecja. D. Nojszewski, Telepraca, ,,E-mentor” nr 3(5)2004 oraz 
http://www.eto.org.uk/nat/pl/iso/faq/faq02.htm. [09.07.2018]. 
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ny dobrobyt społeczeństwa. Równocześnie zastosowanie nowych technologii 
zmienia wszystkie dotychczasowe sposoby organizacji życia i pracy. Nasze społe-

czeństwo, a przede wszystkim indywidualne i społeczne komunikowanie się, ulega 
,,technicyzacji”45

. 

Nowe formy podziału i organizacji pracy zacierają granicę między sferą pracy, 
a sferą życia codziennego. W sferze pracy interesy ekonomiczne i technologiczne 

określają przemiany gospodarcze. Nowe technologie są więc stosowane głównie 
w celu racjonalizacji: z pomocą komputera w produkcji, zarządzaniu i usługach 
można przy tym samym poziomie zatrudnienia wytworzyć więcej produktów 
i osiągnąć większą efektywność działania. Nie jest to zresztą nic nowego. Odkąd 
istnieją maszyny, przedsiębiorcy starają przy ich użyciu podnieść wydajność i ob-

niżyć koszty46
. 

Nowe produkty tworzą nowe rynki i tym samym nowe miejsca pracy. Społe-

czeństwo informacyjne nie jest jednak maszyną do wytwarzania miejsc pracy, któ-
ra mogłaby rozwiązać problemy zatrudnienia. Umiędzynarodowienie, globalizacja 
i restrukturyzacja przedsiębiorstw oznacza zagrożenie dla większej liczby miejsc 
pracy niż mogłoby być w jej wyniku utworzonych. Sytuację tę zaostrza fakt, że 
podnoszeniu wydajności pracy nie towarzyszy zwiększanie produkcji, ponieważ 
nie rosną równocześnie możliwości zbytu. Jeśli nie jest możliwe lub pożądane 
zwiększanie podaży produktów czy usług, potrzeba mniej zatrudnionych, albo 
zatrudnieni będą pracować w mniejszym wymiarze czasu pracy47

. 

Nowe technologie zmieniają dotychczasowe formy pracy w krajach uprzemy-

słowionych. Światowe sieci telekomunikacyjne umożliwiają zdecentralizowanie 
struktury przedsiębiorstw. Hierarchia zarządzania staje się bardziej płaska: miejsce 
wykonywania, stanowisko i czas pracy w przedsiębiorstwie mogą być kształtowane 
bardziej elastycznie i niezależnie od siebie. Wirtualne sieci tworzą współpracę 
i podział pracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przedsiębiorstwa mogą produ-

kować oszczędniej i efektywniej. Wiele gałęzi produkcji lub usług można prze-

nieść w inne, tańsze miejsce na świecie. Umiędzynarodowienie pracy jest ważnym 
skutkiem przemian w produkcji, zarządzaniu i usługach. Ważną rolę odgrywa też 
porównanie kosztów pracy między różnymi krajami. W ramach międzynarodowe-

go podziału pracy może być uzasadnione przekazanie pewnych zadań krajom, 
gdzie ich wykonywanie byłoby tańsze. Ale nie każda praca może być realizowana 
w dowolnym miejscu świata. Instrumentem polityki gospodarczej i polityki zatrud-

nienia mogą być na przykład koszty transportu48
. 

                                                      
45

 K. Bönkost; przekł. Jan E. Okuniewski, Telepraca – praca przyszłości, Związek Nau-

czycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Warszawa 2002, s. 9. 
46

 Bönkost; przekł. Jan E. Okuniewski, Telepraca – praca przyszłości, op. cit., s. 9-10. 
47

 A. Greenberg, A. Nilssen, Telepraca – odpowiedź na wyzwania związane z rozpro-
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przez nowe sposoby pracy, Wainhouse Research 2008, s. 9. 
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 C. Sadowska-Snarska (red,), Elastyczne formy pracy, szanse i zagrożenia, op. cit., s. 13. 
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We wszystkich obszarach pracy zarobkowej nowe technologie spowodowały, 
że zmieniają się lub zanikają zawody wymagające niskich kwalifikacji. W ich 
miejsce pojawiają się nowe zawody, które stawiają zatrudnionym znacznie wyższe 
wymagania co do profilu wykształcenia. Zapotrzebowanie na nisko wykwalifiko-

wanych pracowników spada we wszystkich krajach uprzemysłowionych. Obok 
wysokich kompetencji zawodowych wymaga się coraz częściej także kompetencji 

nie związanych z wykonywanym zawodem, np. kompetencji społecznych. Pra-

cownicy muszą bowiem nie tylko obsługiwać nowoczesne maszyny na ogół wypo-

sażone w komputery, ale i zastosowanie systemów informatycznych wymaga od 
nich innej organizacji pracy. Duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowa-

nych specjalistów należy do najważniejszych czynników określających przemiany 
w strukturze zawodów. Dla zatrudnionych oznacza to, że konieczna jest nauka 
przez całe życie i stałe doskonalenie zawodowe49

. 

Zawody wymagające wyższych kwalifikacji, elastyczna organizacja pracy 
i spłaszczone hierarchie zawodowe stwarzają szanse uczynienia pracy bardziej 
przyjazną dla człowieka. Całościowe zadania i stanowiska wymagające lepszych 
kompetencji mogą przezwyciężyć monotonię prostych, powtarzalnych czynności. 
Równocześnie istnieje dla pracowników zagrożenie osamotnieniem w powierzo-

nych zadaniach i ogólna ,,desolidaryzacja” pracobiorców. Jako technologie uni-

wersalne, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne nie są nastawione na 

jakieś określone cele. Ich konkretne techniczno-historyczne uwarunkowania zade-

cydują w jakim stopniu odpowiadają one wymaganiom społecznej, zorientowanej 
na człowieka organizacji pracy i zatrudnienia50

. 

Na drodze do społeczeństwa informacyjnego pojawia się dla pracowników 
szansa kształtowania swojej pracy bardziej indywidualnie w zgodzie z własnym 
planem na życie. Warunkiem są nowe możliwości udziału pracowników w proce-

sach decyzyjnych, ale i zmienione kwalifikacje. Pewne zabezpieczające regulacje 

prawne mogą ochronić poszczególnych pracowników przed samowolą pracodaw-

ców i sprawić, aby mogli wykorzystać otwierające się możliwości we własnym 
interesie. Wymagania systemu zatrudnienia, jak również zakładowa polityka uzu-

pełniania kwalifikacji są przy tym wynikiem różnorodnych zawodowych i po-

nadzakładowych procesów decyzyjnych, a nie, jak wielokrotnie jeszcze się sugeru-

je, skutkiem technologicznie zdeterminowanych konieczności. Solidarna równo-

waga między uczestnikami i beneficjentami działań racjonalizacyjnych powinna 

być tu celem nadrzędnym51
. 

Nowe technologie pozwalają elastyczniej kształtować zakres obowiązków i czas 
pracy. Telepraca stwarza możliwość wykonywania obowiązków służbowych poza 
                                                      

49
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przedsiębiorstwem. Wraz z wprowadzeniem telepracy powstają nowe formy po-

działu pracy lub formy telekooperacji. Przez telekooperację należy rozumieć 
świadczenia dokonywane przy użyciu technologii informacyjnej w ramach podzia-

łu zadań przez indywidualnych wykonawców, jednostki organizacyjne lub zakłady, 
dokonywane w różnych oddalonych od siebie miejscach. Można wyróżnić trzy 
wymiary telekooperacji: 

– telepraca – organizacja pracy w warunkach przestrzennego rozproszenia i mo-

bilności. Należą tu różne formy telepracy, jej sprawdzone w praktyce modele 

i wynikające z nich doświadczenia, a także bodźce i bariery dla przyszłego rozwoju. 
– telezarządzanie – koordynacja zadań podzielonych między różne jednostki. 

Jakie wyzwania rodzi koordynacja pracy wykonywanej w różnych oddalonych 
miejscach. 

– teleusługi – korzyści wynikające z telepracy oraz rynek nowych produktów 
i usług informacyjnych, które mogą powstawać przy zastosowaniu form teleko-

operacji
52

. 

Te trzy wymiary telekooperacji umożliwiają ocenę nowych form organizacji 
i podziału pracy oraz ustalenie możliwych obszarów ich zastosowania. 

Telepraca ma wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw posługujących się 

nowoczesną technologią. Istniejące miejsca pracy powinny przy tym pozostać za-

chowane. Na pierwszy rzut oka telepraca nie tworzy nowych miejsc pracy, ale 

możliwe jest elastyczne wykorzystanie siły roboczej i jej kwalifikacji. W połącze-

niu z nowymi strukturami zarządzania, nowymi zakładowymi strukturami organi-

zacyjnymi, z wzrostem wydajności, lepszą obsługą klientów i tworzeniem robo-

czych grup problemowych, telepraca mogłaby chronić miejsca pracy. Bezpośred-

nio telepraca może służyć tworzeniu nowych miejsc pracy. Możliwość tworzenia 
większej liczby stanowisk o niepełnym wymiarze czasu pracy mogłaby również 
poprawić sytuację rynku pracy53

. 

Czynnikiem, którego nie można pominąć w analizie organizacyjnej, jest pojęcie 
kultury organizacyjnej wpływające na wdrażanie ewentualnych zmian w obrębie 
instytucji. Kluczowym elementem każdej kultury organizacyjnej są wspólnie po-

dzielane wartości. Nadają one sens wspólnym działaniom i wyznaczają pożądane 
zachowania. Ponadto wyznaczają wzory, tworzą obraz bohatera organizacji, ale też 
mity, ceremonie i rytuały54

. 
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Analizując wpływ kultury organizacyjnej sprzyjającej wprowadzaniu telepracy 
można posłużyć się podziałem z punktu widzenia dominujących wartości55

. Kultu-

ry organizacyjne sprzyjające zastosowaniu telepracy, to kultury „kooperatywne”. 
Organizacje o tym typie kultury postrzegają przedsiębiorstwo jako drużynę spor-

tową lub rodzinę. Wartościami dominującymi są synergia, egalitaryzm i harmonia. 
Przywództwo nastawione jest na coaching, mentoring i pracę zespołową. Szkolenie 
i rozwój osiągane są poprzez doświadczenie zdobywane na stanowisku pracy 
(mniej szkoleń poza miejscem pracy). W tego rodzaju organizacjach rozwinięte 
jest zarządzanie wiedzą56

. Wartości kultur kooperatywnych wspierają współpracę 
i komunikację, czyli warunki niezbędne do stosowania telepracy. Drugim typem 
kultur sprzyjających zastosowaniu telepracy są kultury „kompetencyjne”. Wartości 
dominujące w tych kulturach to profesjonalizm, innowacyjność i współzawodnic-

two pomiędzy jednostkami i grupami. W tego rodzaju organizacjach relacje ze-

wnętrzne i wewnętrzne budowane są na starannym realizowaniu zadań i profesjo-

nalizmie. Istnieje tu wymiana wiedzy i informacji, mająca na celu zwiększanie 

poziomu skuteczności. Kultury „kompetencyjne” są otwarte na innowacyjność 
i wykorzystanie nowych narzędzi i technologii w osiąganiu celu57

. 

Wartości wymienione w obu opisanych powyżej przypadkach są bardzo istot-

nym czynnikami wspierającymi, czy wręcz umożliwiającymi zastosowanie telepra-

cy. Pracownik zdalny, to osoba nie przebywająca w biurze, więc odpowiednia dla 
niego wymiana wiedzy i informacji staje się podstawowym warunkiem wykony-

wania zadań i efektów pracy. Przywództwo oparte na zasadzie mentoringu czy 

coachingu wobec e-pracownika daje mu poczucie, że jest zauważany w organiza-

cji, ale przez nią nie ograniczany. Menedżerowi zaś telepraca nie usuwa pracowni-

ka z pola widzenia, bo wciąż może monitorować, ale nie kontrolować, procesy jego 
pracy. Takie rozwiązanie zaakceptowane przez obie zainteresowane strony pomaga 

w efektywnej realizacji wdrożeniowej formy organizacji pracy58
. Wobec powyż-

szego zarysowuje się pytanie, jakie kultury nie sprzyjają stosowaniu telepracy? Są 
to kultury „kontrolne”. Wartości dominujące w tych kulturach to: pewność, dyscy-

plina, porządek oraz koncentracja na strukturze organizacji. Przywództwo w tego 
rodzaju podejściu jest autorytarne, bezpośrednie, a rola i pozycja mają duże zna-

czenie. W organizacjach takich nacisk położony jest na dobre wypełnianie zdefi-
niowanych ról organizacyjnych. Niestety kultury takie nie sprzyjają wdrażaniu 
telepracy, nie tylko ze względu na istnienie konieczności kontroli, ale przede 
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wszystkim sposób w jaki jest ona sprawowana. Utrzymanie pewności, dyscypliny 
i porządku odbywa się tu poprzez bezpośrednią, zewnętrzną kontrolę zarządzające-

go nad zarządzanymi. W telepracy takie rozwiązanie nie jest możliwe, a kurczowe 
trzymanie się tego rodzaju podejścia skutecznie uniemożliwia wdrożenie pracy 
zdalnej w organizacji lub nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci zwięk-

szania efektywności pracy59
. 
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Rozdział 2 

UPOWSZECHNIENIE TELEPRACY W POLSCE 

I NA ŚWIECIE 

 

 

Praca zdalna jest formą zatrudnienia dla społeczeństw, które osiągnęły pewien 
minimalny poziom rozwoju informacyjnego. Liczne korzyści ekonomiczne dla 
pracodawcy i wyższy komfort pracy dla pracownika stanowią jej podstawowe zale-

ty. Telepraca otwiera szereg nowych możliwości, ale niesie ze sobą także nowe 
zagrożenia, przede wszystkim natury psychologiczno-społecznej. W USA i najbar-

dziej rozwiniętych państwach Unii Europejskiej telepracownicy stanowią trwały 
i istotny element ogółu pracujących. W 2008 r. w Europie i USA pracowało w ten 
sposób ponad 40 milionów osób. Szacowano, że rok później liczba osób pracujących 
mobilnie na całym świecie sięgnie blisko 850 milionów. Odsetek telepracowników 
wśród wszystkich pracujących w 2008 r. wyniósł w USA 30%, zaś w krajach Unii 
Europejskiej 11%

60. Polska ustępuje na tym polu nawet najmniej rozwiniętym kra-

jom UE, jak również prawie wszystkim pozostałym krajom, które ubiegały się 
o wejście do UE w tym samym czasie co Polska. Decyduje o tym szereg uwarun-

kowań natury ekonomicznej, technicznej, społecznej i prawnej. Pracę zdalną 
w Polsce w 2017 r. wykonywało 6% pracowników – zdecydowanie mniej niż 
w Danii lub Szwecji, gdzie pracę w ten sposób wykonywało ponad 15% pracowni-

ków, wynika z raportu Banku Światowego61
. Raport wskazuje na dysproporcje 

udziału pracowników zdalnych w regionie Europy i Azji Centralnej (ECA) a Euro-

pą Zachodnią. Udział zdalnych pracowników niemal podwoił się w okresie od 
2002 r. do 2015 r. w gospodarkach Europy Zachodniej, zaś w pozostałych czę-
ściach regionu ECA wzrósł w stopniu niewielkim62

. 

Deregulacja prawa pracy prowadząca do jego uelastycznienia i liberalizacji sta-

nowi tendencję ogólnoświatową widoczną zwłaszcza w Europie Zachodniej. Pra-

widłowo kierowana liberalizacja powinna prowadzić do racjonalizacji, a więc do 
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usuwania barier w relacjach pracodawca-pracownik. Nie powinna natomiast pole-

gać na „zwykłym” ścinaniu uprawnień pracowniczych63
. 

Widoczne jest to w wielu krajach europejskich w których nie brakuje zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników jego deregulacji. Przeciwnicy widzą w procesie 
liberalizacji przepisów prawa pracy przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa socjalnego pracowników. Połączenia prawa pracy i polityki społecznej przy 
elastycznym kształtowaniu rynku pracy stanowią część europejskiego modelu go-

spodarczego i społecznego. Modernizacja prawa pracy w szczególności wykorzy-

stanie elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznego kształtowania czasu pracy 
będzie miało duże znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw 
działających na europejskim rynku64

. 

Wśród krajów Unii Europejskiej telepraca podejmowana jest najczęściej we 
wspomnianej Skandynawii. Uważa się, że przyczynia się do tego wysoka jakość 
i relatywnie niska cena nowych technologii oraz sprzyjające warunki ekonomiczne. 
Również w krajach Beneluksu telepracownicy stanowią znaczący procent siły za-

sobów ludzkich: Holandia – 14%, Belgia – 11%. W obu tych krajach stosowana poli-

tyka rynku pracy równoważy stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia z elastyczno-

ścią, która ułatwia wprowadzenie innowacyjnych form zarobkowania. Telepraca jest 

najmniej popularna w Hiszpanii, Portugalii i Grecji (ok. 2% zasobów ludzkich), 
gdzie znajduje się dopiero na etapie prób i eksperymentów. Krajem o relatywnie 

niewielkim odsetku telepracowników jest również Francja, w której, mimo utwo-

rzenia w 1997 r. krajowego stowarzyszenia ds. telepracy oraz powszechnej dysku-

sji w prasie, przedsiębiorstwa nie dostrzegają jeszcze korzyści z wprowadzania 

tego sposobu organizacji czasu i pracy. W nowych państwach UE telepraca, jak 
wynika z raportu Komisji Europejskiej jest jeszcze słabo rozwinięta. Ocenia się, iż 
rozwój tej formy zatrudnienia w Europie Środkowej i Wschodniej jest obecnie na 
takim etapie, na jakim był w krajach Europy Zachodniej ok. 5–10 lat temu

65
. 

W krajach Unii Europejskiej z roku na rok przybywa firm, które umożliwiają 
swoim pracownikom wykonywanie pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego i postępującej globalizacji dążenia przedsiębiorstw 
zmierzają w kierunku redukcji kosztów, zwiększenia wydajności i poprawy jakości 
świadczeń usług, co wpływa na ich konkurencyjność i przyczynia się do zmian w 
organizacji pracy. Elektroniczne sieci umożliwiają zastąpienie form i relacji hierar-

chicznych przez grupy pracujące ponad granicami przedsiębiorstwa i tworzące 
organizacje wirtualne. Takie środowisko daje dobre podstawy do rozwoju ela-

stycznych form pracy, a szczególnie telepracy66
. 

                                                      
63

 J. Wratny, Granice liberalizacji prawa pracy, „Dialog” 2007, nr 3, s. 26. 
64

 A. Tangin, Not for bad weather: macroanalysis of flexicurity with regard to the crisis, 

Brussels 2010, s. 21–26. 
65

 M. Janiec, T. Czerniak, W. Kreft, R. Pionek, Reorganizacja działalności przedsię-
biorstwa ze względu na zastosowanie telepracy – poradnik, Warszawa 2006, s. 22. 

66
 T. Załęga, Wpływ globalizacji na rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze, nr 4/2003, s. 27. 
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Rys. 2. Odsetek telepracowników wśród wszystkich pracujących w danym kraju (w %). 

Źródło: opracowanie Sedlak&Sedlak na podstawie danych Eurostatu 

 
Współczesne miejsca pracy są uzależnione od nowych technologii informacyj-

no-komunikacyjnych (ICT). W badaniach Eurofound
67

 prowadzonych w krajach 

Unii Europejskiej odsetek pracowników korzystających stale lub przez większość 
czasu pracy z komputera wzrósł z 14% w 1991 r. do 27% w 2005 r. oraz 31% 

w roku 2010. Odsetek pracowników, których praca uzależniona jest od kompute-

rów i Internetu jest nawet wyższy i wynosił 53% w 2010 r.  
 

 

2.1. PRACOWNIK ZDALNY W POLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
W 2007 r. w Polsce niecałe 7% przedsiębiorstw zatrudniało pracowników w sys-

temie telepracy (6% w 2006 r., 4% w latach 2005 i 2004). Tak słabo rozpowszech-

niona w naszym kraju praca zdalna wynika m.in. z tego, że stosowała ją zaledwie 
co dziesiąta firma średniej wielkości (5% w 2004 r.), a najrzadziej tę formę świad-
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 Eurofound 2012, s. 67-68. 
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czenia pracy od czterech lat stosują przedsiębiorstwa małe, wśród których wskaź-
nik ten wyniósł 4,5% w 2007 r. (4% w 2006 i 3% w 2004 r.)68

. Telepraca w Polsce 

nie cieszy się dużą popularnością. W 2014 r. w ten sposób pracowało tylko 4,6% 

ogółu zatrudnionych, co oznacza wzrost o 0,6% względem 2013 r. Średnia europej-

ska jest minimalnie wyższa (4,7 proc.). Zaawansowana technologia sprawia, że 
telepraca może być przyszłością. Pracodawcy jednak ostrożnie podchodzą do tej 
formy zatrudnienia, przede wszystkim ze względu na szereg formalnych warunków 
do spełnienia69

. 

Zgodnie z danymi Kantar TNS
70

 tylko około 30% polskich pracodawców umoż-
liwia pracownikom pracę w systemie zdalnym. Jednak w związku ze zmieniający-

mi się trendami na rynku pracy, na którym potencjalni pracownicy oczekują coraz 
większej elastyczności, pracodawcy z czasem będą zmuszeni do coraz częstszego 
stosowania w swoich przedsiębiorstwach pracy zdalnej. 
 

 
Wykres 2. Grupy wiekowe telepracowników. 

Źródło: http://seka.ciop.pl/pl/1783/uwarunkowania_telepracy [2.11.2018] 

 
Do najbardziej popularnych, elastycznych form zatrudnienia oraz sposobów 

zarobkowania z wykorzystaniem sieci internetowej należą obecnie: telepraca, 
freelancer, sklepy internetowe, zakłady sportowe, programy partnerskie czy sprzedaż 
reklam

71
. 

                                                      
68
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dzis-tak,170,0,1940650.html [10.03.2017]. 
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 Dane z września 2018 r. 
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 J. Koral, Doradztwo zawodowe w Internecie. Praktyka polska i amerykańska, Funda-

cja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2008, s. 24. 
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Liczba osób zatrudnionych oraz firm zatrudniających w systemie telepracy 
w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Niemniej widać wyraźną korelację 
pomiędzy wielkością firmy, a zatrudnieniem w formie telepracy, która jest 
rozumiana, akceptowana i wdrażana głównie przez firmy duże, stosujące nowe 
techniki zarządzania. Wiodącą branżą w tym zakresie jest branża informatyczna, 
kolejne miejsca zajmują nauka, branża rozrywki i pośrednictwo finansowe. Bardzo 
niską frakcję przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników notują branże: 
budownictwo, hotelarstwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Zdecydowaną 
większość zatrudnionych w systemie telepracy w Polsce stanowią mężczyźni. Dane 
statystyczne wskazują na bardzo charakterystyczne cechy związane z wiekiem 

i wykształceniem telepracowników. Zdecydowanie dominującą grupę stanowią 
osoby młode w wieku 25-44 lata oraz młodzież. Mało skłonne do korzystania 
z systemu telepracy są osoby powyżej 45 roku życia. 

W systemie telepracy dominują osoby z wykształceniem wyższym i średnim. 
W Polsce trudno zatem przesądzać o ekspansji telepracy, jeśli weźmie się pod 

uwagę nikły entuzjazm pracodawców i potencjalnych pracowników. Barierą jest 
również potrzeba merytorycznego wykształcenia i kwalifikacji, kreatywnego my-

ślenia i odpowiedzialności obu stron72
. 

Z badań porównujących stosowanie telepracy w różnych krajach wynika, że 
chociaż ogólnie w Polsce telepraca jest wykorzystywana jako forma świadczenia 
pracy, z takiego rozwiązania korzystają głównie osoby pracujące na własny rachu-

nek, natomiast wśród pracowników najemnych udział osób, które wykonują obo-

wiązki zawodowe jest znikomy
73

. 

Z raportu z badania przedsiębiorstw „Telepraca. Ogólnopolski program promo-

cji i szkoleń dla przedsiębiorców”74
 przeprowadzonego na grupie 1000 przedsię-

biorstw wynikało, że wśród zbadanych przedsiębiorstw telepraca, rozumiana jako 
system organizacji pracy, była stosowana w 16% przypadków. Najczęściej telepra-

ca jest stosowana w przedsiębiorstwach mikro – zatrudniających do 9 pracowni-

ków – 29%. 

W systemie tym pracuje: 

– 1 pracownik (w 66% przedsiębiorstw stosujących telepracę), 
– od 2 do 5 pracowników (28%), 
– więcej niż 5 pracowników (7%). 
 

                                                      
72

 K. Czekaj (red.), J. Łysiak, D. Świech, Rozwiązania organizacyjne w nowoczesnym 
przedsiębiorstwie: materiały szkoleniowe, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 
2011, s. 95. 
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Survey.” 
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 „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” – projekt 

realizowany na zlecenie PARP, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS” 
30.11.2005 r. 
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W badanych przedsiębiorstwach telepracownicy najczęściej byli zatrudnieni: 
– przy wykonywaniu usług finansowych (33%), 
– przy tworzeniu grafiki (33%), 

– w księgowości (25%). 
Najbardziej popularnym miejscem pracy telepracownika jest jego miejsce za-

mieszkania (69% firm stosujących telepracę); delegowanie do wykonywania pracy 

w siedzibie klienta jest stosowane w 41% firm; z centrali telepracy korzysta zaled-

wie 2% spośród przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników. 
Przedstawiciele badanych firm dość często jako formę zatrudnienia telepracow-

ników wskazują umowę o pracę (w 43% przypadków). 
W systemie telepracy są zatrudnione osoby, które: 

– wcześniej nie pracowały w tych przedsiębiorstwach w tradycyjnej 
– biurowej formie (67%), 

– wcześniej pracowały w firmie jako pracownicy biurowi (32%). 
Forma ta jest stosowana w przedsiębiorstwach: 

– od roku do dwóch lat – 47%, 

– w ciągu 2005 r. – 15%, 

– od ponad 5 lat – 13 %. 

Efekty pracy są przekazywane klientom przez: 
– e-mail (w 40% przedsiębiorstw), 
– stosowanie outsourcingu (25%), 

– stosowanie e-maila i outsourcingu (13%). 

Najczęściej wskazywaną przyczyną wykorzystywania telepracy były: 
– chęć wprowadzenia bardziej efektywnych metod pracy (57%), 

– chęć ograniczenia wydatków ponoszonych na prowadzenie biura (32%), 
– propozycje samych pracowników (6%), 
– chęć pomocy pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej 

(2%). 

Wskazywane korzyści: 
– poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (44%), 
– możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej (42%), 
– możliwość zatrudnienia osób mieszkających w dużych odległościach od 

– centrali firmy (40%), 

– spadek biurokracji (32%), 

– wzrost wydajności pracy i oszczędność czasu pracowników poświęconego na 

dojazdy do pracy (30%). 

Przedstawiciele ok. 24% firm, które nie zatrudniają telepracowników, dostrze-

gali możliwość wprowadzenia telepracy w swoich przedsiębiorstwach. 
W firmach stosujących telepracę: 

– w 75% tych firm – w najbliższej przyszłości nie są planowane zmiany liczby 

telepracowników, 
– w ok. 24% tych firm – jest planowane zwiększenie liczby telepracowników, 
– w ok. 1% tych firm – rozważane jest zmniejszenie liczy telepracowników, 
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– 68% przedstawicieli firm – mimo braku planów związanych ze zwiększeniem 
liczby telepracowników, dostrzegają możliwość rozszerzenia zakresu zadań, 
które mogą wykonywać telepracownicy. Takie rozszerzenie może wiązać się ze 
zwiększeniem liczby telepracowników. 
Barierą rozwoju telepracy w Polsce (oprócz konserwatywnego podejścia zarzą-

dzających) jest dostępność i koszt zastosowania technik informatycznych i teleko-

munikacyjnych. Wśród kosztów, poza rozwojem własnej sieci informatycznej 
i zapewnieniem odpowiedniego sprzętu dla pracowników, znajdują się m.in. koszty 

szkolenia dla pracowników. 
Najpoważniejsze utrudnienia, jakie w Polsce napotyka pod koniec drugiej dekady 

XXI w. przedsiębiorstwo w związku z telepracą, dotyczą barier psychologicznych, 

czyli negatywnych poglądów, uprzedzeń, stereotypów pracodawcy lub pracobiorcy 

na temat tej formy organizacji pracy. Na taką sytuację mają wpływ następujące 
czynniki: 

– brak sprzyjającej kultury organizacyjnej, 
– brak odpowiedniej promocji telepracy oraz zrozumienia jej specyfiki, 

– silne zróżnicowanie regionalne w dostępie do nowych technologii teleinforma-

tycznych. 

Katalog zjawisk społecznych związanych z korzystaniem z telepracy sprowadza 
się do kilku istotnych kwestii wymienionych poniżej: 
– mentalny opór osób stykających się po raz pierwszy ze zjawiskiem, a nawet 

samym pojęciem telepracy, 
– niebezpieczeństwo izolacji społecznej telepracowników, związane z zanikiem 

„kultury biurowej” i poczuciem pustki po utracie bezpośrednich kontaktów 
z zespołem pracowniczym, 

– obawa przed negatywnym stosunkiem pracodawcy do pracownika dążącego do 
zmiany organizacji własnej pracy i wdrożenia telepracy w ramach istniejącego 
stosunku pracy, 

– niebezpieczeństwo braku identyfikacji z firmą występujące u pracownika 
w związku z poczuciem braku przynależności do określonej grupy pracowniczej, 

– obawa telepracownika o chęć wykluczenia go ze środowiska pracy jako fak-

tyczny powód wprowadzenia telepracy przez pracodawcę, 
– spadek motywacji do pracy powiązany z co najmniej jednym z wyżej wymie-

nionych negatywnych czynników społecznych dotyczących telepracy75
. 

Dla pracodawcy z kolei szersze wykorzystanie telepracy oznacza: 

– konsekwencje finansowe, 

– konieczność wdrożenia i wykorzystywania nowoczesnych technologii, 
– trudność w opracowaniu i wdrożeniu instrumentów zarządzania76

. 
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Poza problemami natury społecznej istnieje również szereg czynników, które 
sprzyjają rozwojowi telepracy. Należą do nich między innymi: 
– szansa na włączenie do życia zawodowego osób, które z przyczyn zdrowotnych 

lub rodzinnych nie mogą opuszczać mieszkania, a dysponują wiedzą, z której 
pracodawcy chętnie by skorzystali; 

– unikanie konfliktów międzyludzkich; 
– rzadsze korzystanie ze zwolnień lekarskich; 
– organizowanie sobie czasu pracy według osobistych preferencji, co poprawia 

efektywność pracy; 
– zyskanie dodatkowego czasu dzięki skróceniu lub eliminacji dojazdów do pracy, 
– możliwość podnoszenia kwalifikacji; 
– możliwość podjęcia pracy na własny rachunek. 

Dotychczasowe badania
77

 przedstawiają obraz pozytywnych doświadczeń zwią-
zanych z telepracą, które mogą stanowić zachętę dla potencjalnych telepracowni-

ków, ale także obraz zagrożeń stanowiących bariery w rozwoju i społecznej akcep-

tacji tej formy zatrudnienia. Ograniczenie słabych stron telepracy stanowi klucz do 
jej spopularyzowania. 

Największe bariery dla indywidualnych planów wprowadzenia telepracy, z per-

spektywy potencjalnych oraz aktualnych telepracowników, to: 
– niepodpisywanie przez telepracodawców umów o pracę – w efekcie telepracow-

nikom brakuje poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia regularnych dochodów; 
– ograniczona oferta pracy – dostępne są jedynie prace niskopłatne, nieciekawe, 

mało prestiżowe; 
– uznawanie telepracowników za pracowników gorszej kategorii, nieufanie im 

i niepodpisywanie z telepracownikami umów o pracę, czasami oszustwa – nie-

wypłacanie albo bardzo opóźnione wypłacanie telepracownikom należności; 
– duża obawa przed utratą kontaktów międzyludzkich, przed izolacją społeczną, 

strach przed nowym, przyzwyczajenie do tradycyjnej metody pracy w siedzibie 

pracodawcy, która jest postrzegana jako bardziej „naturalna" niż metoda tele-

pracy
78

. 

Aby można było mówić o zwiększeniu efektywności telepracy, istotny jest od-

powiedni system wynagrodzeń dla tej grupy pracowników. Niezbędne jest uzależ-
nienie składników wynagrodzenia od efektów pracy. Należy bowiem podkreślić, że 
samo zastosowanie telepracy w przedsiębiorstwie wcale nie musi wiązać się ze 
wzrostem efektywności pracy, a często może być wręcz odwrotnie. Brak odpo-
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wiedniego systemu motywacyjnego dla telepracowników oraz niewłaściwa kontro-

la efektów telepracy mogą przynieść firmie straty, a nie oczekiwane zyski.  
W Polsce telepracę wprowadziło już wiele firm, chociaż jak wspomniano 

uprzednio jest to nadal zjawisko o relatywnie małej skali. Niektóre z tych firm 
współpracują z osobami niepełnosprawnymi. Są to m.in.: Microsoft, Intel, e-point. 

Dzięki telepracy (tele-centrom) można pracować w domu dla firm z Holandii, 
Niemiec czy nawet Chin. Jak szacują eksperci, stanowisko telepracownika jest 

o 30-40% tańsze od zwykłego stanowiska pracy. Telepracę można wykonywać 
w domu, siedzibie firmy oraz – co staje się coraz bardziej popularne – telecentrach. 

Są to stanowiące własność firmy stanowiska pracy zlokalizowane bliżej oferentów 
usług niż biuro główne przedsiębiorstwa. Zatrudniony w ten sposób młody, dobrze 
wykształcony Polak zostanie w kraju i dla niego będzie wytwarzał zyski. Centra 
telepracy mogą więc stać się antidotum na problem „drenażu mózgów”, w momen-

cie pełnego otwarcia granic przez unijny rynek, a telepraca może to zjawisko za-

hamować79
. 

Warto podkreślić, że dzisiaj najbardziej pożądaną cechą pracownika jest zdol-

ność szybkiego przystosowania się do zmian. Elastyczność i chęć zdobywania 
wiedzy stanowi wymóg teraźniejszości i wymóg przyszłości. Wiek XXI, będący 
wiekiem informacji, wymaga od większości pracowników sprawnego posługiwania 
się wszystkimi zdobyczami techniki komputerowej, internetowej i innych technik 
ICT. Idealny profil kompetencji uczestnika rynku pracy to taki, który potrafi har-

monijnie łączyć technikę i wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie80
. 

Telepraca bazuje na zasadzie dobrowolności i zawiera szereg ustawowych gwa-

rancji dla telepracownika: 

– zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyraże-

nia zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy, jak również w razie za-

przestania wykonywania pracy w formie telepracy, 

– zachowanie prywatności w czasie przeprowadzania kontroli (za uprzednią zgo-

dą telepracownika) wykonywania pracy lub w celu inwentaryzacji czy naprawy 
powierzonego sprzętu, 

– równe traktowanie telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiąza-

nia i rozwiązania stosunku pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami, 
– możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy oraz z zakłado-

wych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej81
. 

Telepracownicy objęci są taką samą ochroną w związku z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, jak pozostali pracownicy. Mimo, że stanowisko pracy znajduje się 
w domu pracownika lub w innym miejscu poza zakładem pracy, to na pracodawcy 
ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pra-
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cownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w systemie telepracy jest obo-

wiązkowo objęty ubezpieczeniem społecznym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Przysługuje mu więc prawo do świadczeń związanych z chorobą, tzn. do wynagro-

dzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego82
. 

Można zatem przypuszczać, że stworzone możliwości prawne spowodują, iż te-

lepraca pojawi się w Polsce na dużo większą skalę – jako planowany i powszech-

nie akceptowany element strategii rozwoju polskich firm. Zaś w miarę informaty-

zacji kraju coraz więcej młodych i wykształconych ludzi będzie podejmować pracę 
w tej formie. Wykształcą się nowe rodzaje więzi między pracodawcami a pracow-

nikami, bowiem telepraca wpisuje się w transformację pracy najemnej. Dotychcza-

sowy pracownik wykonawca, świadczący pracę na rzecz i pod kierownictwem 
pracodawcy, będzie w coraz większym stopniu stawał się raczej partnerem bizne-

sowym – ciągle się dokształcającym, kreatywnym twórcą, o coraz większej auto-

nomii. Samorealizacja przez pracę, samomotywacja i upodmiotowienie zatrudnio-

nych przez współuczestnictwo i współodpowiedzialność, czyli przechodzenie od 
stosunków pracy typowo konfrontacyjnych do partnerskich, opartych na wspólno-

cie pracowników i kierowników. To powoduje, że tradycyjny paradygmat pracy 

podporządkowanej uległ daleko idącemu przeobrażeniu83
.  

Nie należy natomiast oczekiwać, że stworzenie warunków prawnych regulujących 
telepracę spowoduje znaczny wzrost zatrudnienia w skali kraju, jednak w pewnym 

grupach osób może być on odczuwalny. Dotyczyć to może zwłaszcza osób mających 
niezbędne kwalifikacje oraz stanowisk w grupie zawodów specjalistów i pracowni-

ków biurowych. Telepraca bowiem to przede wszystkim forma wykonywania pracy, 

która była już wykonywana w innej formie. Przynosi korzyści zarówno pracodaw-

cy jak i telepracownikowi – uelastycznia ich funkcjonowanie na zmiennym i kon-

kurencyjnym rynku, ale nie powoduje wprost powstawania nowych miejsc pracy. 

Natomiast doświadczenia krajów stosujących na dużą skalę telepracę dowodzą, że 
jest ona skutecznym instrumentem aktywizowania lokalnych rynków pracy84

. 

 

 

2.2. WPŁYW INFORMATYZACJI NA WZROST AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ 

 
Wraz z unormowaniami kodeksowymi telepracy zaczęły powstawać inicjatywy 

i programy promujące tę formę telepracy. Powstały m.in. Gminne Centra Informa-

cji dla osób poszukujących zatrudnienia na rynku telepracy i chcących podnosić 
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swoje kwalifikacje zawodowe. Są to w pełni wyspecjalizowane jednostki, w któ-
rych osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z ogólnodostępnych 
stanowisk komputerowych w celu poszukiwania informacji o rynku pracy w Polsce 

i zagranicą, zasadach zakładania działalności gospodarczej i jej finansowania, pro-

gramach pomocowych. Unii Europejskiej. 

W ramach dotacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy Centra zostały wyposażone 
w podstawowy sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, zapewniono także fundusze 
na instalacje łącza SDI/DSL wraz z abonentem na 12 miesięcy oraz podstawowe 
przeszkolenie pracowników GCI w zakresie obsługi sprzętu i obsługi klientów. 

W wyniku kolejnych edycji konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Infor-

macji w Ramach Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca”, finansowanego przez 
MGiP powstawały przy wybranych jednostkach samorządu terytorialnego i organi-

zacjach pozarządowych, a w szczególności przy urzędach gminy i placówkach im 
podległych: gminnych ośrodkach kultury, szkołach, bibliotekach gminnych. 

Obecnie funkcjonowanie Gminnych Centrów Informacji przyczynia się głównie 
do: 

– wewnętrznej integracji środowiska wiejskiego oraz integracji środowiska wiej-

skiego z najbliższym otoczeniem i regionem, 
– łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i zapobieganiu dzięki świadczo-

nym usługom występowania tego zjawiska na szeroką skalę, 
– promocji turystyki na terenach wiejskich, rozwój agroturystyki, 

– promocji przedsiębiorczości w regionie, powstawania małych firm i tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy, 

– podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków GCI poprzez organizowanie 
szkoleń, 

– promocji telepracy, 

– niesienia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy szczególnie, gdy są oso-

bami rozpoczynającymi działalność gospodarczą. 
W swojej codziennej działalności GCI zapewnia dostęp do informacji o rynku 

pracy za pośrednictwem Internetu, gromadzi oferty pracy zebrane w tzw. kiosku 

z pracą, świadczy poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych na poziomie pod-

stawowym, pomoc w wyszukiwaniu ofert i pisaniu CV. Przygotowywaniem osób 
zainteresowanych do rozmów kwalifikacyjnych, szkolenia się z zakresu podsta-

wowej obsługi komputera. GCI zajmuje się udzielaniem informacji dotyczącej 
uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Posiadają stanowiska kompute-

rowe, które są ogólnie dostępne dla osób korzystających z usług GCI. 
Na rynku telepracy, w oparciu o dotychczasowe świadczone usługi, Gminne 

Centra Informacyjne mogą być: 
– miejscem upowszechniania wiedzy na temat telepracy, 

– miejscem pośrednictwa telepracy, 

– miejscem świadczenia telepracy. 
Działania GCI skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy mogą 

mieć następujący charakter: 
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– popularyzacji wiedzy na temat telepracy jako elastycznej formy zatrudniania 

umożliwiającej pracę poza tradycyjnym miejscem pracy – aspekty technolo-

giczne, prawne, finansowe, społeczne, 
– prowadzenia doradztwa zawodowego dla osób zainteresowanych podjęciem 

telepracy, 

– prowadzenia bazy osób gotowych do podjęcia telepracy, 
– wyszukiwanie ofert telepracy w Polsce i za granicą oraz prowadzenie bazy ww. 

ofert. 

Współpraca z instytucjami szkoleniowymi i powiatowymi urzędami pracy przy 
organizacji szkoleń uzupełniających kwalifikacje w zakresie obsługi komputera. 
GCI może służyć pomocą również przedsiębiorcom poprzez: 
– zwiększanie wiedzy o telepracy jako elastycznej formie zatrudnienia, umożli-

wiającej zatrudnianie pracowników poza tradycyjnym miejscem pracy, a przez 
to sprzyjającej wzrostowi efektywności pracy i spadkowi kosztów prowadzenia 
przedsiębiorstwa, 

– poszukiwanie możliwych form telepracy dla zakładów pracy, co w konsekwen-

cji przyczyni się do tworzenia nowych miejsc w gminie, powiecie lub regionie, 
– pomoc przedsiębiorcom w poszukiwaniu informacji na temat telepracy i jej 

zastosowania dla przedsiębiorców i telepracowników, 
– oferowanie możliwości świadczenia telepracy w siedzibie GCI i korzystania ze 

stanowisk komputerowych – szczególnie ważne w przypadku osób prowadzą-
cych własną działalność gospodarczą. 
Gminne Centrum Informacji może tą formę pomocy świadczyć dla mieszkań-

ców gmin poprzez: 
– budowanie świadomości korzyści z telepracy dla przeciwdziałania bezrobociu, 

tworzenie nowych miejsc pracy oraz kształcenie i doskonalenie kwalifikacji 
mieszkańców gminy, 

– wspólne poszukiwanie nowych produktów i form usług rynku pracy, które mo-

głyby być wykonane w formie telepracy, zwłaszcza przez osoby słabo wy-

kształcone i o niskich kwalifikacjach-animowanie dyskusji i działań, 
– możliwość świadczenia telepracy w siedzibie GCI. 

Telepraca jest uznawana za szansę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 
Jej wykorzystaniem zainteresował się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych tworząc pilotażowy program „Telepraca”. Jest jednym z dopusz-

czalnych typów projektów konkursowych na działania służące tworzeniu miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania 
w ramach Działania 1.4 SPO RZL Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PFRON pokrywa też koszty rocznej nauki w szkołach pomaturalnych kończą-
cych się uzyskaniem tytułu technik – informatyk oraz technik – ekonomista, orga-

nizowaną przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Zapewniany jest dostęp do 
komputera, materiały szkoleniowe i podręczniki. Kurs obejmuje 800 godzin szko-

lenia na odległość i 100 godzin stacjonarnie w Lublinie, Wrocławiu i Sopocie. 

Z kolei portal Kobiety.pl, z Instytutem Maszyn Matematycznych i Polską Akade-
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mią Nauk, chce pomóc w likwidowaniu nierówności na rynku pracy ze względu na 
wiek, płeć, dostęp do innowacyjnych technologii. W ten sposób portal pomaga 
uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności pracownikom - na urlopach wychowaw-

czych - do 2 lat po urlopie lub mającym powyżej 45 lat.). Drugą grupą docelową są 
właściciele firm i kadra menedżerska, dla której w ofercie są szkolenia z zakresu 
nowych technologii informatycznych oraz gospodarki opartej na wiedzy. 

Oferta szkoleniowa kierowana jest do pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę lub na umowę zlecenie (na okres minimum 4 miesiące), a także menedże-

rów i właścicieli firm z sektora MSP (zatrudniających do 250 osób). 
Szkolenia i staże są w 100 % finansowane ze środków unijnych w ramach pro-

jektu EQUAL (Europejski Program Promocji i Szkoleń dla Przedsiębiorców). 
Projekt „Telepraca-Praca Przyszłości. Ogólnopolski program promocji i szkoleń 

dla pzredsiebiorców” realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości przez Konsorcjum firm, w składzie Doradztwo Gospodarcze 
DGA S.A. oraz F5 Konsulting Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

i PBS Spółka z o.o. Projekt ten adresowany jest głównie do przedsiębiorstw, które 
potencjalnie mogą skorzystać z tej formy zatrudnienia oraz związanych z nią roz-

wiązań teleinformatycznych. Wdrożenie telepracy pozwoli bowiem na usprawnie-

nie działań, zwiększenie efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia 
działalności w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa, między innymi 

w finansach, księgowości, informatyce, czy zarządzaniu informacją w przedsię-
biorstwie. Projekt ma na celu pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możli-
wości zastosowania telepracy, identyfikacji stanowisk, które mogą być zastąpione 
przez telepracowników oraz dostarczenie informacji na temat rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych. 

Zaproszenie do udziału w projekcie, w tym do uczestniczenia w konferencjach 
oraz spotkaniach informacyjnych dotyczących wdrażania telepracy jako nowej 
formy organizacji pracy, kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw i pra-

cowników Gminnych Centrów Informacji. Celem projektu było pokazanie m.in. 
metody analizy działalności przedsiębiorstw ze względu na możliwość zastosowa-

nia telepracy oraz doświadczeń zagranicznych wskazujących, jak przełamywać 
bariery, zmieniać postawy, dostosowywać rozwiązania prawne, adaptując je do 
polskich warunków. Uczestnicy projektu otrzymali poradniki dla Gminnych Cen-

trów Informacji oraz dla przedsiębiorców, prezentacje na temat dotychczas rozpo-

wszechnionych form telepracy w Polsce i na świecie, dobrych przykładów inicjatyw 

lokalnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu oraz perspektyw i warunków 
korzystania z form telepracy, z szczególnym zaakcentowaniem korzyści płynących 
z niej i dla telepracowników, i dla przedsiębiorstw. Konferencje i szkolenia ofero-

wane były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dostosowując europejskie zamiary do naszych możliwości, twórca Strategii In-

formatyzacji – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – uznał, że są trzy obszary 
(cele), w których możliwe jest zrealizowanie skutecznych projektów. We wszyst-
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kich tych dziedzinach bardzo ważną rolę odegrać ma administracja publiczna. 
Wymienione w Strategii Informatyzacji obszary to: 

– Powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie. Za-

nim bezpieczny i szybki dostęp do Internetu w domu stanie się u nas rzeczą tak 
normalną, jak korzystanie z telewizora, w pierwszym etapie najważniejsze jest 
umożliwienie korzystania z sieci w szkołach i publicznych punktach dostępu. 
To zadanie w dużej części spada oczywiście na administrację publiczną. 

– Tworzenie szerokiej, wartościowej oferty treści oraz usług dostępnych 

w Internecie. Tu najważniejsze zadania przypisano administracji, ma ona roz-

wijać dostępne elektronicznie usługi publiczne (opisane wyżej). W Strategii wy-

różniono min. elektroniczne przetargi (tu drogę przetarły Opole i Warszawa), 
wspomaganie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz promocję Polski 
wśród potencjalnych inwestorów i turystów. 

– SDA 

 Wrota Polski – zwiększenie efektywności administracji publicznej dzięki 
przeniesieniu usług publicznych – w tym zamówień publicznych – na plat-

formę elektroniczną (...); 
 Wrota Polski do Europy – zwiększenie skuteczności Polski w uzyskiwaniu 

dofinansowania z europejskich funduszy przedakcesyjnych, z funduszu 

spójności i funduszy strukturalnych oraz programów europejskich. 
– Powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką. W tym przypad-

ku zadaniem administracji (m.in. urzędów pracy) jest wspieranie szkoleń infor-

matycznych. W obszarach tych Strategia Informatyzacji RP wyznacza zadania, 

które w ciągu najbliższych trzech lat będą priorytetowe lub objęte najwyższym 
priorytetem. Wymieńmy te najważniejsze dla samorządów: 
 Internet szerokopasmowy dla szkół – chodzi o zapewnienie wszystkim szko-

łom szerokopasmowego dostępu do Internetu, łącznie z pieniędzmi na jego 
wykorzystywanie w nauczaniu i zajęciach pozalekcyjnych (...); 

 Internet szerokopasmowy w administracji publicznej – zapewnienie jednost-

kom administracji publicznej szerokopasmowego dostępu do Internetu, co 

umożliwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną (...); 
 Infrasstruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i zwięk-

szenie dostępności Internetu, w tym szerokopasmowego, a także dostępu 
przez publiczne punkty dostępu w każdej gminie; 

 Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie zaufania 
do komunikacji elektronicznej;  

 Wrota Polski – zwiększenie efektywności administracji publicznej dzięki 
przeniesieniu usług publicznych – w tym zamówień publicznych – na plat-

formę elektroniczną (...); 
 Wrota Polski do Europy – zwiększenie skuteczności Polski w uzyskiwaniu 

dofinansowania z europejskich funduszy przedakcesyjnych, z funduszu 

spójności i funduszy strukturalnych oraz programów europejskich; 
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 Zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego - zorganizowanie 

systemu szkoleń informatycznych dla bezrobotnych (...). 
Koncepcja pracy zdalnej branży IT będzie zmierzać do uzyskania grantu na te-

lepracę, czyli wsparcia finansowego umożliwiającego zatrudnienie właśnie w tej 
formie osób bezrobotnych wymienionych w art. 60a ww. ustawy. Możliwe to bę-
dzie dzięki dość „świeżej” regulacji dotyczącej telepracy i wspierającej zatrudnie-

nie w tej formie, jest wprowadzona w 2014 r. do Ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy
85

. Wprowadzone zapisy umożliwiają przyznanie przez 
powiatowy urząd pracy grantu na telepracę dla: bezrobotnego rodzica powracają-
cego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, 
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowa-

nia opieki nad osobą zależną. Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej 

jest uzależnione od profilu, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji 
oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie. Grant jest 
przyznawany pracodawcy lub przedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy na pod-

stawie umowy zawartej z urzędem pracy. Grant przysługuje w kwocie określonej 
w tej umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezro-

botnego. Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany (stosownie do zawartej 
umowy), do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 

12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w poło-

wie wymiaru czasu pracy. 

Podstawą ubiegania się o przyznanie grantu ze środków Funduszu Pracy na 
utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego, 

jest złożenie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy właściwego wnio-

sku o grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. 

Drugą koncepcją do rozważenia będzie współpraca z Fundacją Fuga Mundi, 
która aktywnie wspiera rozwój telepracy w Polsce oraz podejmuje próby wspiera-

nia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Organizuje również wiele szkoleń dla 
osób niepełnosprawnych przygotowujących ich w zakresie technik teleinforma-

tycznych, pośredniczy między pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi, orga-

nizuje konferencje i prowadzi działalność wydawniczą mającą na celu promocję 
telepracy w Polsce. Trzeba zaznaczyć, że największą aktywność w popularyzacji 
telepracy wykazują organizacje pozarządowe. Podobnie jak w krajach UE, także 
w Polsce najpopularniejszą formą telepracy jest telepraca mobilna. Następne w kolej-

ności są: telepraca zamienna i uzupełniająca. 
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Rozdział 3 

PRAWNE UWARUNKOWANIA TELEPRACY 
 

 
Przepisy prawa pracy definiują nie tylko telepracownika, ale również warunki, 

które ma zapewnić pracodawca zatrudniający pracownika zdalnego. Przede 

wszystkim musi mu zapewnić odpowiednie narzędzia potrzebne do wykonywania 

pracy z domu. Z drugiej strony, pracodawca musi mieć możliwość kontroli pracy 
wykonywanej na odległość, ale jednocześnie nie może naruszać prywatności pra-

cownika. Ponadto telepracownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany 

przez pracodawcę i musi być traktowany na równi z innymi pracownikami, co 

oznacza, że powinien mieć taką samą jak pracownicy stacjonarni możliwość awan-

su i podnoszenia kwalifikacji. 

 

 

3.1. MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY 

A PRACA WYKONYWANA W DOMU 

 
Aktem regulującym zagadnienie wykonywania pracy w domu jest konwencja 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 177 o wykonywaniu pracy w domu 
(Home Work Conyention), przetłumaczona na język polski jako „konwencja doty-

cząca pracy nakładczej”. Konwencja została przyjęta na 83. Sesji Konferencji 
Ogólnej MOP dnia 20 czerwca 1996 r.86

 wprowadziła pojęcie ,,pracy wykonywanej 
w domu”. Zgodnie z art. 1 lit. konwencji przez pracownika „wykonującego pracę 
w domu” należy rozumieć pracownika, który pracę wykonuje w swoim domu lub 
innych pomieszczeniach, które dowolnie zostały wybrane przez tego pracownika, 
innych niż miejsce pracy pracodawcy. Wynikiem pracy wykonywanej w domu jest 
produkt lub usługa określona przez pracodawcę, bez względu na to, kto dostarcza 
wykorzystywane wyposażenie, materiały lub inny wkład, dopóki osoba ta nie ma 
stopnia swobody i niezależności gospodarczej niezbędnej do uznania jej za pra-

cownika samodzielnego zgodnie z ustawodawstwem krajowym, przepisami lub 

orzeczeniami sądu (art. 1 lit. a konwencji). Osoby mające status pracownika nie 
stają się pracownikami „wykonującymi pracę w domu” w przypadku, gdy okazjo-
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nalnie wykonują swoją pracę jako pracownicy w domu, a nie w ich normalnych 
miejscach pracy

87
. 

Zatem jak wynika z konwencji MOP nr 177, „wykonujący pracę w domu” do-

wolnie decyduje o wyborze miejsca wykonywania pracy; może ją wykonywać 
bądź w domu, bądź w innym wybranym przez siebie miejscu, stale, a nie okazjo-

nalnie, bowiem w takim wypadku konwencja nie znajduje zastosowania. Konieczne 

jest ponadto pozostawanie „wykonującego pracę w domu” w podporządkowaniu 

pracodawcy charakterystycznym dla stosunku pracy, niepozwalającym na uzyska-

nie samodzielnego statusu, w którym zachowywałby on swobodę i niezależność 
gospodarczą88

. 

Konwencja MOP nr 177 przewiduje określone standardy, jakie mają być za-

chowane wobec pracowników „wykonujących pracę w domu”, wymagając od pra-

codawcy prowadzonej polityki krajowej realizowanej w drodze ustawodawstwa 

i przepisów układów zbiorowych, orzeczeń arbitrażowych lub w inny sposób rów-

nego traktowania pracowników „wykonujących pracę w domu” i innych osób za-

robkujących (wage earners) – art. 4 pkt. 1 konwencji. Równość traktowania winna 
być promowana w szczególności w następującym zakresie: prawa „wykonujących 
pracę w domu” do tworzenia lub wstępowania do organizacji według własnego 
wyboru i udziału w działalności takich organizacji, ochrony przed dyskryminacją 
w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu, ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa 
zawodowego oraz zdrowia, wynagrodzenia, ochrony poprzez ustawowe systemy 

zabezpieczenia społecznego, dostępu do szkolenia, minimalnego wieku dopusz-

czenia do zatrudnienia lub pracy, ochrony macierzyństwa89
. 

Art. 7 Konwencji traktuje ponadto o obowiązku stosowania przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy do osób „wykonujących pracę w domu”, stanowiąc, że 
ustawodawstwo krajowe i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
będą miały w odniesieniu do tych pracowników zastosowanie przy uwzględnieniu 

specyficznych cech charakterystycznych oraz będą określały warunki, w jakich 
pewne rodzaje pracy i używanie pewnych substancji w pracy wykonywanej w do-

mu może być zabronione ze względów bezpieczeństwa i zdrowia90
. 

Wreszcie w art. 9 konwencja zobowiązuje władze państw do zapewnienia sys-

temu inspekcji, które będą kontrolowały przestrzeganie ustawodawstwa i przepi-

sów stosowanych do pracy wykonywanej w domu. 
W zaleceniach nr 184 MOP uzupełniających konwencję nr 177 szczegółowo 

opisane zostały obowiązki wynikające z postanowień przedmiotowej konwencji. 
Dla przykładu należy wskazać, że w pkt. II zaleceń ustawodawcy zobowiązani 
zostali do nałożenia na pracodawców obowiązku informowania na piśmie pracow-
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ników „wykonujących pracę w domu” o szczególnych warunkach zatrudnienia. 

Natomiast w zakresie bezpieczeństwa zawodowego i zdrowia (pkt. VII zaleceń) 
nakazane zostało właściwym władzom między innymi zobowiązanie pracodawców 
do informowania osób „wykonujących pracę w domu” o wszelkich zagrożeniach, 
znanych lub takich, które powinny być znane pracodawcy, towarzyszących zleco-

nej im pracy i o środkach ostrożności, jakie powinni podejmować, do zapewnienia, 
by maszyny, części i inne wyposażenie były zaopatrzone w odpowiednie zabezpie-

czenia, do dostarczania niezbędnych środków ochrony osobistej, a także zobowią-
zanie pracowników „wykonujących pracę w domu” do przestrzegania określonych 
środków ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Osoby „wykonujące pracę w domu” 
zobowiązano także do powiadamiania pracodawcy o wystąpieniu zagrożenia 
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia91

. 

 

 

3.2. TELEPRACA W EUROPEJSKIM PRAWODAWSTWIE 

 
W Europie samo pojęcie i zjawisko telepracy spopularyzowała Komisja Euro-

pejska, podejmując badania i działania sprzyjające wzrostowi świadomości spo-

łecznej w tym zakresie. Jedną ze znaczących inicjatyw było powołanie w 1997 r. 
European Telework Development. Polski Punkt Informacyjny w ramach tej inicja-

tywy powstał w 1998 r. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych było już około 
11 milionów osób zatrudnionych w charakterze telepracowników. Kraje, które 
obecnie zatrudniają największy odsetek telepracowników, to Finlandia, Szwecja 
i Holandia. Ten wynik jest warunkowany wieloma czynnikami. Niebagatelną rolę 
odgrywa aspekt gospodarczy, techniczny, edukacyjny, prawny i mentalny. O poli-

tyce danego państwa w zakresie rozwoju telepracy mogą również decydować uwa-

runkowania geograficzne i demograficzne
92

. Uregulowanie telepracy w Unii Euro-

pejskiej zainicjowało porozumienie ramowe z 16 lipca 2002 r. zawarte przez part-
nerów społecznych. 

Z perspektywy polskiego prawa istotne znaczenie ma dorobek prawa unijnego, 

przybierający formę dyrektyw. W zakresie telepracy nie wydano aktów prawnych 
mających taką rangę. W opracowaniach unijnych odnaleźć należy jednak obszerny 
akt, jakim jest porozumienie ramowe w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 r. 

Dokument ten, choć nie posiada mocy dyrektywy, ma jednak dość istotne znacze-

nie prawne już z powodu reguł określonych w art. 139 TUE oraz wynikających 
z pkt. 12 porozumienia ramowego zaleceń do jego implementacji. Nie bez znacze-

nia jest i to, że historia niektórych dyrektyw wskazuje na to, że opierają się one 
wprost na wcześniej zawartych porozumieniach ramowych, co może nastąpić 
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i w tym przypadku. Jednak przede wszystkim dokument ten, choć niewiążący dla 
państw członkowskich, stanowi punkt odniesienia do oceny regulacji wprowadzo-

nych w poszczególnych krajach. Zresztą w uwagach ogólnych do porozumienia za-

warta została wyraźna zachęta do implementacji tego dokumentu do przepisów kra-

jowych. Biorąc więc pod uwagę powyższe, jak również mając na względzie generalną 
tendencję do unifikacji przepisów, analiza treści porozumienia ramowego może 
być przydatna w rozważaniach nad regulacją polską. Jest to istotne w szczególno-

ści tam, gdzie przepisy polskie budzą wątpliwości co do swojej treści i celu93
. 

W uwagach ogólnych do porozumienia ramowego w sprawie telepracy zaak-

centowano w pierwszej kolejności, że stanowi ono element europejskiej strategii 
reorganizacji stosunków pracy i ma na celu zwiększenie efektywności i konkuren-

cyjności przedsiębiorstw, jednak przy zachowaniu niezbędnej równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem94

. 

Poszukując kolejnych dyrektyw interpretacyjnych, warto odnotować stwierdze-

nie, że telepraca dotyczy szerokiego i szybko rozwijającego się zakresu sytuacji 
i praktyk, co stało się przyczyną przyjęcia szerokiej definicji telepracy, obejmują-
cej różne formy pracy regularnej na odległość. 

W uwagach ogólnych wyrażono także określony sposób postrzegania telepracy 
przez partnerów społecznych. Z jednej strony, celem jest uzyskanie przez praco-

dawców nowych możliwości w zakresie organizacji pracy, z drugiej zaś – powięk-

szenie autonomii pracowników w zakresie łączenia spraw zawodowych i prywat-

nych. Telepraca jest także postrzegana w wymiarze rozwoju społeczeństwa infor-

matycznego, łączenia bezpieczeństwa i elastyczności (o czym już wcześniej była 
mowa), ale zarazem jakości pracy. Wreszcie telepraca postrzegana jest jako narzę-
dzie zwiększające szanse osób niepełnosprawnych na udział w rynku pracy

95
. 

Zgodnie z definicją zawartą w porozumieniu, telepraca jest formą organizacji  
i wykonywania pracy przy użyciu technologii informatycznych w ramach stosunku 
pracy. Ponadto termin ten odnosi się do pracy, która może być wykonana także 
w zakładzie pracy, a jednak jest wykonywana stale poza zakładem. Każdy pracow-

nik wykonujący pracę na powyższych zasadach jest – zgodnie z definicją zawartą 
w porozumieniu ramowym – telepracownikiem

96
. 

Definicja zawarta w porozumieniu jest nieco szersza niż obowiązująca w pol-

skim kodeksie pracy. Zwraca uwagę brak obowiązku przekazywania wyników 
pracy za pośrednictwem środków informatycznych. Z drugiej strony, akcentuje się 
możliwość wykonywania telepracy zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem pra-
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cy. Ten ostatni element nie jest wprawdzie wprost określony w regulacji polskiej, 
ale jednak polska definicja w istocie prowadzi do tego samego wniosku. 

Porozumienie ramowe akcentuje dobrowolny charakter przystąpienia do tele-

pracy dla obu stron. Wskazuje, że telepraca może być efektem zarówno porozu-

mienia zawartego przy nawiązywaniu umowy o pracę, jak i modyfikacji już istnie-

jącego stosunku pracy. Podjęciu telepracy towarzyszą obowiązki informacyjne po 
stronie pracodawcy, wynikające z dyrektywy 91/533/EWG97

. Zaakcentowano jed-

nak, że elementem tej informacji jest wskazanie stosowanego do telepracownika 

układu zbiorowego pracy oraz opis pracy, jaką należy wykonać. Wskazuje się po-

nadto, że specyfika telepracy wymaga poinformowania o przypisaniu telepracow-

nika do odpowiedniego działu (departamentu) jego przełożonego lub osobę, z którą 
winien się kontaktować w sprawach zawodowych lub osobistych. Żadna z już zatrud-

nionych stron nie ma obowiązku przyjąć oferty tej drugiej. Porozumienie ramowe 
nie zawiera regulacji nakładającej – w miarę możliwości po stronie pracodawcy – 

obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zatrudnienie telepracownicze98
. 

W porozumieniu ramowym określono również, że przejście pracownika do te-

lepracy nie zmienia jego statusu pracowniczego. Dlatego sama odmowa przejścia 

pracownika do telepracy nie może uzasadniać rozwiązania umowy o pracę ani też 
zmiany warunków jego zatrudnienia. Warto powyższe stwierdzenie odnotować, 
i to z dwóch powodów. Po pierwsze, można twierdzić, że telepraca nie jest aż tak 
istotną zmianą, aby redefinicji podlegały wszystkie zasady prawa pracy. Po drugie, 
z treści przepisu wynika, iż odmowa przyjęcia propozycji telepracy nie stanowi 
samodzielnej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub zmianę 
warunków pracy. Powyższe ma znaczenie dla wykładni odpowiednich regulacji 
polskich. Przewiduje ono również mechanizmy dopuszczające przywrócenie tele-

pracownika do pracy typowej. Dotyczy to wyłącznie telepracy, która jest skutkiem 
porozumienia zawartego w trakcie obowiązywania już typowego stosunku pracy. 
Powrót do pracy typowej jest możliwy na skutek indywidualnego lub zbiorowego 
porozumienia. Przywrócenie do pracy typowej może mieć miejsce także na skutek 

żądania jednej ze stron stosunku pracy. Jednak warunki dopuszczalności i skutecz-

ności takiego prawa muszą być określone w porozumieniu indywidualnym lub 
zbiorowym

99
. 

Zgodnie z pkt 4 porozumienia ramowego w zakresie warunków zatrudnienia 
określonych w przepisach ustawowych lub porozumieniach zbiorowych telepra-

cownik winien korzystać z tych samych praw, co pracownik typowy wykonujący 
pracę porównywalną z telepracownikiem. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę tele-
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pracy, dopuszczalne są szczególne uregulowania zbiorowe lub indywidualne dla 

telepracowników100
. 

Warto zwrócić uwagę na tę regulację, ponieważ polska ustawa wypaczyła jej 
treść, sprowadzając ten przepis do konstrukcji niedyskryminacji, w rozumieniu art. 
183a k.p. 

Z treści porozumienia ramowego wynika jednoznacznie, że obowiązkiem pra-

codawcy jest podjęcie właściwych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo danych 
przekazywanych lub używanych przez telepracownika w celach służbowych, 
w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Ponadto 

obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie telepracownika o odpowiednich 
regulacjach prawnych lub też regułach obowiązujących u danego pracodawcy do-

tyczących ochrony danych, zaś obowiązkiem telepracownika jest dostosowanie się 
do nich. W szczególności w ramach dbałości o bezpieczeństwo danych obowiąz-

kiem pracodawcy jest poinformowanie telepracownika o ograniczeniach w zakresie 

używania sprzętu elektronicznego lub takich narzędzi jak internet oraz o sankcjach 
za niedostosowanie się do tych ograniczeń101

. 

Zgodnie z pkt 10 porozumienia ramowego telepracownik winien mieć takie sa-

mo prawo dostępu do szkoleń oraz rozwoju zawodowego (awansu), jak porówny-

walni pracownicy wykonujący pracę na terenie zakładu pracy. Powinni być także 
poddawani tym samym zasadom ocen zawodowych. Telepracownicy winni także 
otrzymać odpowiednie do specyfiki wykonywania telepracy przeszkolenie. 

Telepracownicy mają takie same prawa zbiorowe jak pracownicy zatrudnieni 
w zakładzie pracy. Nie powinni być w żaden sposób ograniczani w kontaktach 

z reprezentantami pracowników. Powinni być jednakowo traktowani w zakresie 
czynnego i biernego prawa wyborczego do organów reprezentatywnych załogi. 
Powinni być także uwzględniani tak jak wszyscy inni pracownicy w przypadku 
określania kryteriów ilościowych, mających wpływ na proces tworzenia reprezen-

tacji pracowniczych. Wprowadzenie telepracy winno być przedmiotem konsultacji 
z reprezentacją pracowników na zasadach określonych w prawie krajowym102

. 

 

 

3.3. KRAJOWE NORMY PRAWNE REGULUJĄCE 

PRACĘ ZDALNĄ 

 
Uregulowaniami prawnymi dotyczącymi telepracy w Polsce zajął się Okrągły 

Stół Dialogu Społecznego na rzecz Integracji Europejskiej. Został powołany 
27 czerwca 2002 r. na mocy porozumienia NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
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watnych, Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Związku Rzemiosła Polskiego. 
Inicjatorzy porozumienia stworzyli Okrągły Stół jako modelową instytucję dialogu 
dwustronnego, w której rząd będzie pełnił funkcję obserwatora. Do prac nad uregu-

lowaniami telepracy włączono na początku 2005 r. wszystkich członków Komisji 
Trójstronnej, a rząd zaproponował wsparcie legislacyjne. Efektem prac miało być 
porozumienie zbiorowe, będące źródłem nowego prawa pracy103

. Do krajowego 

prawodawstwa wprowadzono ją ustawą z 24 sierpnia 2007 r. nowelizującą Kodeks 
pracy (dodanie rozdziału IIb)104

. 

Od 2007 r. w polskim systemie prawnym występuje też definicja telepracy. 
Mianowicie, w myśl art. 67 Kodeksu pracy (k.p.), telepraca to praca, która może 
być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną105. Należy podkreślić, iż w Kodeksie pracy położono silny nacisk na 
zasadę dobrowolnego charakteru telepracy, co znajduje odbicie w fakcie, iż wpro-

wadzenie telepracy może następować tak z inicjatywy pracodawcy, jak też pra-

cownika, przy czym propozycja wykonywania czynności pracowniczych w takiej 
formie może zostać przyjęta bądź odrzucona przez każdą ze stron, a także może 
zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron106

. 

Do telepracy można zastosować różne reżimy prawne. Istnieje możliwość 
świadczenia jej na podstawie umowy o pracę (terminowej, bezterminowej), umów 
(kontraktów) cywilnych (zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług), umowy o pracę 
nakładczą (chałupnictwo) bądź w ramach samozatrudnienia107. Jeśli strony zdecy-

dują się na nawiązanie stosunku pracowniczego, to muszą w pierwszej kolejności 
stosować rozwiązania szczególne dotyczące odrębności w zakresie wykonywania 

telepracy, dopiero w sprawach nienormowanych inaczej przestrzegają przepisów 
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odnoszących się do ogólnych praw i obowiązków wynikających z klasycznego 
zatrudnienia

108
. 

Rodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Ich 
istotą jest zawieranie na z góry określony czas. Do umów terminowych zalicza się: 
– umowę na okres próbny, 
– umowę na czas określony, 
– umowę na czas wykonania określonej pracy. 

Dodatkowo odmianą umowy na czas określony jest umowa zawarta na czas za-

stępstwa nieobecnego pracownika. Pracownikom zatrudnionym na podstawie 
umów terminowych przysługuje prawo do płatnego urlopu oraz zasadniczo gwa-

rancja 40-godzinnego tygodnia pracy. Pracodawca zawsze musi zgłaszać tych pra-

cowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić 
wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie109

. 

Dość istotne uregulowania Kodeksu pracy wiążą się z zapewnieniem telepra-

cownikowi takich samych praw, jakie mają inni pracownicy zatrudnieni w sposób 
tradycyjny. Art. 67 §1. podkreśla, iż telepracownik musi być tak samo traktowany 
jak inni pracownicy z punktu widzenia: nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, ścieżek awansu oraz szkolenia pomagającego mu 
podnieść kwalifikacje pracownicze110

. Oczywiście muszą zostać uwzględnione 
modyfikacje wynikające ze specyfiki telepracy oraz warunki w jakich jest ona wy-

konywana. Paragraf 2 tego artykułu wyraźnie wskazuje na element dyskryminacji 
w odniesieniu do osób zatrudnionych w systemie pracy zdalnej111

. 

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Kodeksu pracy telepracownicy mogą wyjść 
z „podziemia i uprawiania telepratyzantki”, gdyż wielu z nich pracowało dotych-

czas poza rynkiem pracy (choć i dziś praca na czarno nie omija i tej grupy). Należy 
pamiętać, iż mimo, że fizycznie nie widać e-pracownika w organizacji to jednak 

nie przestaje on być pracownikiem konkretnego zakładu pracy. Warto oczywiście 
podkreślić, iż uregulowania Kodeksu pracy odnoszą się do tej grupy pracowników 
zdalnych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Nie mniej jednak większa część 
telepracowników pracuje w ramach zróżnicowanych rodzajów stosunków pracy, 
np. umowa o dzieło, zlecenie, samozatrudnienie, gdzie przepisy Kp nie w pełni 
znajdują swoje zastosowanie112

. 

Znowelizowana ustawa zakłada, że osoba ubiegająca się o pracę ma do wyboru 
nową formę zatrudnienia, czyli telepracę. Będzie mogła zmienić sposób i miejsce 
wykonywania pracy, także w trakcie zatrudnienia. Pracodawca będzie miał obo-
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wiązek dostarczyć takiemu pracownikowi niezbędnego sprzętu, pokrycia kosztów 
jego instalacji, serwisu i konserwacji. Będzie także musiał zapewnić pomoc tech-

niczną, niezbędne szkolenia i ubezpieczenie. Ustawa zawiera również zakaz wy-

powiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pra-

cownika zgody na wykonywanie telepracy i obowiązek traktowania telepracownika 
na równi z innymi pracownikami. 

Nowe przepisy umożliwią osobie ubiegającej się o pracę wybór tej formy za-

trudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Jeśli pracownik ma zawartą 
umowę o pracę, wtedy wszelkie zmiany będą wprowadzone za porozumieniem 
stron. Ponadto pracownicy zyskają możliwość zmiany sposobu i miejsca wykony-

wania pracy również w trakcie zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza powrotu do 
poprzednich warunków wykonywania pracy. Pracodawca nie będzie mógł zwolnić 
pracownika, który odmówił wykonywania telepracy113

. 

Zgodnie z treścią art. 67 § 1 k.p. telepraca polega na regularnym wykonywaniu 
pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicz-

nej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższy 
zapis stanowi legalną definicję telepracy. Ten sam przepis w § 2 definiuje telepra-

cownika jako osobę, która wykonuje telepracę i przekazuje pracodawcy wyniki 
pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej114

. 

Powyższy sposób definiowania jest dosyć szczególny, ponieważ definicję tele-

pracy należy uzupełnić o definicję telepracownika, zwłaszcza w tym aspekcie, w 
którym jest mowa o przekazywaniu wyników pracy. Trzeba przecież przyjąć, że 
telepraca może być wykonywana jedynie przez telepracownika, a istotą telepracy 
jest przekazywanie wyników pracy, w szczególności drogą elektroniczną115

. 

Zdefiniowanie telepracy w kodeksie pracy kończy okres jej intuicyjnego defi-
niowania w literaturze, które w gruncie rzeczy ograniczało się do ogólnego stwier-

dzenia, że telepracą jest praca wykonywana poza siedzibą zakładu pracy przy uży-

ciu komputerów. Treść art. 675k.p. pozwala obecnie na dość precyzyjne wskazanie 
przesłanek zastosowania telepracy, które umożliwiają ukazanie specyfiki tego ro-

dzaju zatrudnienia, w stosunku do zatrudnienia standardowego. Przepis pozwala 

bowiem na wyodrębnienie następujących cech istotnych telepracy: 
– regularność świadczenia pracy w formie telepracy; 
– wykonywanie pracy poza zakładem pracy; 
– wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
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– przekazywanie pracodawcy wyników pracy, w szczególności za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej116

. 

Zatem przesłanka regularności wykonywania pracy w formie telepracy jest 
istotnym elementem w kontekście narastającej praktyki elastycznego reagowania 
pracodawców na potrzeby pracowników i okazjonalnego przyzwolenia na wyko-

nywanie pracy poza zakładem pracy. 
Jeżeli pracownik wykonuje nieregularnie pracę poza zakładem pracy na polece-

nie pracodawcy lub na podstawie porozumienia z pracownikiem, jednak z inicja-

tywy pracodawcy należy przyjąć, że realizacja interesów pracodawcy w zakresie 
miejsca świadczenia pracy nie może pociągać za sobą negatywnych dla pracowni-

ka skutków finansowych oraz zwiększenia narażania na niebezpieczeństwo zwią-
zane z wykonywaniem pracy. Powstaje jedynie pytanie, w jaki sposób normatyw-

nie powyższą tezę uzasadnić? Analiza treści art. 94 k.p. wskazuje, że obowiązek 
taki można wywodzić z kilku określonych w nim obowiązków podstawowych. 
I tak, zapewnienie narzędzi pracy oraz kosztów ich wykorzystania z pewnością 
realizuje obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzy-

stanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności 
i należytej jakości pracy. Zapobieżenie sytuacji, w której pracownik sam ponosiłby 
koszty swojej pracy na rzecz pracodawcy, będzie także przeciwdziałało dyskrymi-

nacji w zatrudnieniu w stosunku do pracowników zatrudnionych w zakładzie praco-

dawcy. Zapewnienie narzędzi spełniających normy bhp realizuje z kolei, przynajm-

niej w pewnym zakresie, obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy117. Dostrzec jednak należy, że sama zasada, iż pracownik nie po-

nosi kosztów związanych z prawidłowym wykonywaniem swojej pracy, została 
wypracowana przez doktrynę jako tzw. ryzyka osobowe i techniczne pracodaw-

cy
118

. 

Zgodnie z treścią art. 67 k.p. warunki stosowania telepracy przez pracodawcę 
określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organi-

zacją związkową, a w razie, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa 
organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacja-

mi. W przypadku braku możliwości uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi 
zakładowymi organizacjami związkowymi pracodawca uzgadnia treść porozumienia 

z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241 k.p. Jeżeli 
jednak w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozu-

mienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze wszystkimi lub co najmniej z repre-

zentatywnymi organizacjami związkowymi, pracodawca określa warunki stosowania 

telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organiza-

cjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. W przypadku, gdy u pra-
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codawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania tele-

pracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracow-

ników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy119
. 

Porozumienie określające warunki stosowania telepracy lub też regulamin 
w tym przedmiocie to bez wątpienia nowe przykłady źródeł prawa pracy w rozu-

mieniu art. 9 k.p. Porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi będzie przy 
tym porozumieniem zbiorowym w najbardziej klasycznej postaci, ponieważ ma 
pełne oparcie w ustawie120. Konsekwencją jest fakt, że treść porozumienia regula-

minu nie może być mniej korzystna niż hierarchicznie wyżej usytuowane przepisy 
układów zbiorowych pracy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. 
Powyższe stwierdzenie, przynajmniej w części dotyczącej układów zbiorowych 
pracy, wywołuje pytanie, czy materia telepracy może być w ogóle przedmiotem 
układu? Można podnieść argument, że pominięcie układu w katalogu źródeł wy-

mienionych w komentowanym przepisie może uzasadniać twierdzenie, iż w tym 
przedmiocie w regulacji zastrzeżono wyłączność wspomnianego wyżej porozu-

mienia lub regulaminu. Jednak taka wykładnia byłaby nietrafna. Zgodnie z art. 240 

k.p. układ może regulować kwestie związane z treścią stosunku pracy (§ 1) oraz 
inne kwestie nieuregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie 
obowiązujący (§ 3). Z powyższego należy wywieść wniosek, że – w przypadku 

elementów związanych z treścią stosunku pracy wprost, a w pozostałym zakresie 
pośrednio – układ zbiorowy pracy może regulować także materię, która podlega 
lub może podlegać regulacji w innych źródłach prawa pracy. Tak jest np. w przy-

padku porozumień lub regulaminów związanych ze zwolnieniami grupowymi, 

gdzie pewne elementy treści tych źródeł, np. wysokość odpraw, mogą być regulo-

wane w układach121
. 

Brak specyficznych źródeł prawa stanowi uchybienie formalne po stronie pra-

codawcy, nie powoduje żadnych skutków w sferze ważności, a nawet wadliwości 
porozumienia lub umowy z telepracownikiem

122
. 

Nasuwa się wniosek, że całościowe uregulowanie przedmiotu porozumienia lub 
regulaminu w układzie zbiorowym pracy nie ma negatywnych skutków dla stron 
stosunku pracy. Zresztą można rozważyć teoretyczny problem czy uregulowanie 

materii zastrzeżonej dla specjalnego typu źródła prawa pracy nie wywołuje takiego 
skutku, że w istocie dokument układu zawiera w sobie dwie niezależne i odrębne 
pod względem waloru prawnego regulacje. Jednak taka wykładnia prowadziłaby 
do wniosku, że układ nie powinien zostać zarejestrowany, ponieważ nadawałby 
części swej regulacji reżim prawny innego typu niż wskazany przez ustawodawcę. 
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Należy więc przyjąć, że przepisy dotyczące telepracy zawarte w układzie zbioro-

wym pracy mają charakter układowy ze wszelkimi tego konsekwencjami123
.  

 

 

3.4. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW BHP W PRACY ZDALNEJ 

 
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad BHP, jed-

nakże to na pracodawcy ciążą różne powinności związane z powyższymi zasadami. 
W przypadku telepracy duże znaczenie ogólne przepisy BHP (np. dotyczące szko-

lenia pracowników), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-

sażonych w monitory ekranowe
124

. Rozporządzenie to określa szereg obowiązków od 
strony pracodawcy związanych z świadczeniem pracy dotyczących stanowisk wy-

posażonych w monitory ekranowe, jak również organizacji tej pracy (np. obowiąz-

kowe przerwy). Określa również minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone 
w monitory ekranowe: 

– oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania, 

– oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu 

wiedzy i/lub doświadczenia pracownika, 
– systemy komputerowe muszą zapewniać przekazywanie pracownikom informa-

cji zwrotnej o ich działaniu, 
– systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlanie informacji w formie 

i tempie odpowiednim dla pracownika, 

– bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej 
jego pracy, 

– przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowa-

ne zasady ergonomii. 

Aby wdrożenie telepracy miało pozytywny obraz dla firmy potrzebne będzie 
duże zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla, gdyż to tam tworzona jest 
kultura organizacji potrzebna podczas wprowadzania innowacji. Powiązana jest 

z celami strategicznymi firmy, powinna wspierać poszczególne elementy takie jak: 

elastyczność pracy, niezależność pracownika, zaufanie i orientację na osiągnięcia. 
Wprowadzenie tej metody pracy poprzedzić analizą kosztów i korzyści. 

Po kodeksowym uregulowaniu telepracy oczekuje się, że pracodawcy mogą być 
bardziej skłonni do zatrudniania pracowników w tej formie. Związkowcy są niezbyt 
przychylnie nastawieni do elastycznych form zatrudnienia, uznają bowiem, że wypie-

rają one tradycyjne formy zatrudnienia pracowników. Przyznają jednak, że zarów-

no telepraca, jak i praca tymczasowa są alternatywą dla bezrobocia. 

                                                      
123

 E. Drzewiecka (red.), op. cit., s. 118. 
124

 Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973. 
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BRANŻA IT JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
TELEPRACY 

 

 
Telepraca w Polsce – jak wcześniej stwierdzono – jako forma organizacji pracy 

jest jeszcze niedoceniana przez większość firm. Wynika to głównie z mentalności 
pracodawców i tradycyjnego, by nie powiedzieć zachowawczego sposobu zarzą-
dzania

125. Wyjątek stanowią firmy związane z Internetem, gdyż w tych przedsię-
biorstwach ta forma pracy jest czymś oczywistym. Polscy szefowie nadal wolą 
mieć pracownika u siebie i sprawować nad nim ciągłą kontrolę. Telepraca w Polsce 
stanie się rzeczywistością, gdy praca przestanie być mierzona godzinami spędzo-

nymi za biurkiem, wiekiem, czy wyglądem, ale będzie związana wyłącznie z pro-

duktywnością pracownika. Nie bez znaczenia są również nadal względnie wysokie 
koszty połączenia z Internetem126, jak i koszty wyposażenia stanowiska pracy. 
W Polsce istnieją firmy, gdzie ta forma pracy jest wdrażana; należą do nich właśnie 
głównie firmy z branży IT. 

Dział IT to administrowanie sieciami, tworzenie oprogramowania, tworzenie 
stron www, które może odbywać się spoza siedziby firmy. Do typowych prac wy-

konywanych na odległość z użyciem nowoczesnych technologii teleinformatycz-

nych należą: komputerowy skład tekstów, opracowywanie graficzne i projektowa-

nie stron www, tworzenie baz danych, wyszukiwanie informacji. 

 

 

 

                                                      
125

 Pokazują to m.in. wyniki badań zawarte w pracy Raport z badań metodą Delphi do 
projektu Foresight ,,Sieci Gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy 

wspierające innowacyjną gospodarkę: (…) Eksperci uważają, że innowacyjność postrzega-

na jest ciągle jako zagrożenie dla już istniejących rozwiązań obowiązujących na rynku, 
a produkt innowacyjny niejednokrotnie kojarzy się jako ,,droższy” od ,,klasycznego” 
i niekoniecznie lepszy. Dlatego też Eksperci stwierdzają, że społeczeństwo w Wielkopolsce 
nadal nie jest dostatecznie świadome istoty innowacyjności, przez co nie jest gotowe, by ją 
wspierać (…), Raport z badań metodą Delphi do projektu Foresight ,,Sieci Gospodarcze 
Wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, 

red. Magdalena K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, 
s. 111. 

126
 Ibidem s. 114-117. 
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4.1. PRACA ZDALNA W WYBRANYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY INFORMATYCZNEJ 

 
Na potrzeby niniejszej pracy w pięciu przedsiębiorstwach wykorzystujących 

pracę zdalną i działających w branży technologicznej przeprowadzono badanie 
mające pokazać uwarunkowania związane z telepracą w polskiej rzeczywistości 
gospodarczej. Firmy pozostają pod silną presją konkurencyjną i w związku z tym 
poszukują możliwości podnoszenia wydajności pracy i redukcji kosztów. Główny 
problem badawczy wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: z jakimi 
problemami borykają się przedsiębiorstwa stosujące model pracy zdalnej i jakich 

korzyści spodziewają się z jego wdrożenia? Są to kluczowe kwestie rozważane 
przez firmy, które dążąc do poprawy swojej konkurencyjności na rynku, podejmują 
decyzję o przejściu na system pracy zdalnej. Można też dostrzec niedostatki 

w istniejącym stanie wiedzy na temat telepracy, które stanowią poważną barierę 
w wykorzystaniu w praktyce tej koncepcji. 

Do analizy wytypowano pięć firm informatycznych: dwie polskie mikroprzed-

siębiorstwa z branży IT, jedną średnią firmę oraz dwie duże firmy, w tym jedną 
zagraniczną działającą na terenie Polski. Wybór przedsiębiorstw kierowany był 
następującymi kryteriami oceny: 
– charakter ekspercki oparty na znajomości branży IT i podejmowanej tematyki 

(telepraca), 

– stosowanie pracy zdalnej w przedsiębiorstwie od ponad 5 lat, 
– skuteczna i efektywna strategia przedsiębiorstwa dotycząca telepracy, 
– zatrudnianie minimum 30% zasobami ludzkimi w modelu zdalnym przy do-

brym udokumentowaniu ich pracy, 

– stały rozwój przedsiębiorstwie, duża konkurencyjność, 
– przedsiębiorstwo z obrotem min. 1 miliona złotych rocznie. 

Pierwszą z nich jest polska firma IT (A127) zatrudniająca ok. 35 pracowników  
i zajmująca się usługami pozycjonowania stron internetowych. Zatrudnia pracow-

ników na różnych stanowiskach: od zbieraczy linków, copywriterów, programi-

stów do tworzenia stron internetowych typu landing page oraz sprzedawców/kon- 

sultantów. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni w systemie pracy zdalnej. 

Druga to firma IT (B) zatrudniająca 13 pracowników. Zajmuje się dostarcza-

niem usług związanych z obsługą serwerową (hosting, cloud computing), rejestra-

cją domen internetowych oraz zabezpieczaniem transmisji danych przesyłanych 
drogą elektroniczną. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w oparciu o zdalny model 
pracy – głównie programiści, administratorzy systemów linux, ale także dział 
supportu oraz sprzedaży. 

Trzecia to średnia firma (C) zajmująca się dostarczaniem usług programistycz-

nych dla klientów z Polski i na rynku zagranicznym. Firma tworzy aplikacje mo-

                                                      
127 Nie uzyskano zgody na ujawnienie nazw przedsiębiorstw. 
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bilne, desktopowe oraz zaawansowane strony internetowe. Zatrudnia ok. 120 pra-

cowników, w większości w formie współpracy na zasadzie outsourcingu, ale także 
na umowy zlecenie. Firma tworzy coraz to nowsze projekty międzynarodowe sku-

piając się na systemach mobilnych. Zatrudniani są głównie programiści, graficy 
komputerowi, handlowcy. 

Kolejne z przedsiębiorstw (D) poddanych analizie, to duża firma zajmująca się 
tworzeniem oprogramowania do zabezpieczania komputerów, a także budowaniem 
ochrony rodzicielskiej i wykrywaniem zagrożeń w sieci. Firma w Polsce zatrudnia 
320 osób, łącznie z zatrudnionymi zagranicą – 5000 osób. W większości są to kon-

sultanci biura obsługi klienta tzw. helpdesk pracujący zdalnie. 
Ostatnim z badanych przedsiębiorstw (E) jest firma zagraniczna zarejestrowana 

w USA, a założona na Ukrainie. Tworzy oprogramowanie dla firm dostarczając im 
system operacyjny Linux z wydzielonym środowiskiem dla użytkownika, zabez-

pieczenia IT oraz system firewall. Zatrudnia ok. 500 osób w całości pracujących 
zdalnie – w tym ok. 8 osób w Polsce. Firma działa na rynku globalnym – programiści 
zatrudniani są w każdym możliwym miejscu świata – są to specjaliści. W większości 
krajów funkcjonuje przedstawicielstwo, albo chociażby Key account manager. 
Cała praca odbywa się zdalnie. 

Charakterystykę wybranych firm przedstawiono w tabeli 2. 
 

 
Tabela 2. Charakterystyka firm biorących udział w badaniu 

 

 Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E 

Liczba 

pracowników  
w Polsce 

35 13 120 320 8 

Liczba 

pracowników 
za granicą 

0 0 0 4780 500 

Łączna liczba 
pracowników 

35 13 120 5000 508 

Dostarczany 

produkt 

Pozycjono- 

wanie stron 

interneto- 

wych 

Usługi cloud, 
rejestracja 

domen 

Usługi 
programis- 

tyczne 

Oprogramo- 

wanie zabez- 

pieczające 
komputery 

Oprogramo- 

wanie dla 

firm hostin-

go- 

wych 

Stanowiska 

wykonywane 

zdalnie 

Programiści 
stron, han-

dlowy, 

konsultanci 

Programista, 

administra- 

tor, dział 
support 

Programista, 

grafik kom- 

puterowy, 

handlowiec 

Konsultanci 

biura obsługi 
klienta 

Programiści, 
handlowcy 

Opracowanie własne. 
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Badaniami ankietowymi objęto 367 osób, z czego udział w badaniu wzięło 235. 

Zostało ono przeprowadzone we wrześniu 2017 r. W badaniu wykorzystano kwe-

stionariusz ankiety. Miało ono charakter anonimowy, a ankieta przeprowadzona 
została w Internecie. Prośba o jej wypełnienie została wysłana do respondentów 
drogą mailową za pośrednictwem poczty firmowej. Informację z linkiem do ankie-

ty, w imieniu autora wysyłały osoby odpowiedzialne za komunikację w danej or-

ganizacji. Od osób tych, autor otrzymał dane liczbowe, informujące do ilu osób 
została wysłana prośba o wypełnienie ankiety. 

Celem badawczym niniejszej pracy było scharakteryzowanie istoty telepracy w 

wybranych firmach, w tym zestawienie zalet i wad tego typu pracy z punktu widzenia 

pracodawcy i pracownika oraz zidentyfikowanie procesów zarządzania pracą zdalną.  
Celem badania było także poznanie opinii telepracowników na temat uwarun-

kowań telepracy w Polsce, w branży teleinformatycznej, a co za tym idzie możliwo-

ści, perspektyw oraz oceny bieżącej i przyszłych warunków kontynuowania tele-

pracy w konfrontacji z innymi formami zatrudnienia. 

Założono, że przeprowadzenie badań pozwoli na: 
– identyfikację kluczowych predyspozycji, jakimi powinni odznaczać się kandy-

daci ubiegający się o stanowiska telepracownicze, 
– identyfikację cech przedsiębiorstwa niezbędnych do wdrożenia systemu pracy 

zdalnej, a następnie właściwego funkcjonowania tego systemu, 
– scharakteryzowanie metod zarządzania relacjami pracowników wykonujących 

zadania w trybie zdalnym, w tym odnoszących się do efektywnej komunikacji, 

należytej kontroli pracy, motywowania telepracowników i raportowania efek-

tów ich pracy, 
– zbudowanie modelu organizacji i zarządzania pracą zdalną w dalszym przebie-

gu pracy badawczej 
128

. 

Wybór metody badawczej zdeterminowany został stanem nauki w zakresie za-

grożeń wywoływanych przez zastosowanie komunikacji elektronicznej w organiza-

cjach. Na obecnym poziomie rozwoju technologicznego, wdrażane są nowoczesne 

formy komunikacji w celu osiągnięcia maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa. 
Wiele mówi się o nowych formach komunikacji, o mobilności jako nowym kierun-

ku rozwoju. Postęp w telefonii komórkowej i nowe możliwości przyczyniają się do 
racjonalnego zarządzania129

. 

                                                      
128

 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, 
Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 38. Autor Z. Mikołajczyk wskazuje, iż istnieje różnica 
między metodami i technikami badawczymi. Metoda to „usystematyzowane postępowanie, 
oparte na naukowych zasadach badawczych, które ma na celu rozwiązanie problemów 
zarządzania”, z kolei technika „oznacza określone wzorce postępowania, na które składają 
się instrumenty badawcze (...) oraz sposób wykorzystania tych instrumentów. 

129
 H. Wojtaszek, Bezpieczeństwo a nowoczesne technologie w bankowości, red. 

J. Kciuk, t. 1. Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2014, s. 656-658. 
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Przeanalizowano, czy w związku z możliwością zatrudnienia w formie telepra-

cy Polacy widzą dla siebie więcej korzyści czy może zagrożeń oraz jakie korzyści 
i jakie zagrożenia są dla nich najbardziej istotne. Innym celem, który wiąże się 
z problematyką zatrudnienia w formie telepracy było również określenie dotych-

czasowych doświadczeń zawodowych respondentów, wykształcenia, ukończonych 
dodatkowych kursów, czy też ich cech osobowościowych. 

W trakcie opisywanych badań zapewniono anonimowość pracownikom, a ich 
udział był dobrowolny i świadomy. Zakres badania nie obejmował treści komuni-

kacji, a jedynie proces komunikacji wraz z kontekstem. Zainteresowanym organi-

zacjom udostępniono wyniki badania. 
Na potrzeby badania opracowano następujące instrumenty badawcze: scenariu-

sze wywiadów, kwestionariusz ankiety, karty indywidualnej fotografii dnia pracy. 

Przyjęty w pracy zakres problemowy ma charakter interdyscyplinarny. Poruszane 
zagadnienia analizowane są przez przedstawicieli szeregu dyscyplin naukowych, 

w szczególności zarządzania, ale także ekonomii, informatyki, socjologii, psycho-

logii, prawa. W niniejszej pracy przyjęto perspektywę nauk o zarządzaniu, z ukie-

runkowaniem na zarządzanie zasobami ludzkimi, korzystając jednak z dorobku 
innych nauk. Autor zdaje sobie sprawę, iż takie podejście może spowodować nie-

dosyt u specjalistów spoza dyscypliny zarządzania oraz sprowokować krytyczne 
uwagi. Wydaje się jednak, iż niemożliwe jest przedstawienie wybranego zjawiska 
stricte z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. 

Badania miały charakter jakościowej analizy informacji uzyskanych w wyniku 
przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych na celowo dobranej grupie tele-

pracowników. Badania nie były z założenia badaniami ilościowymi, nie można ich 
więc odnosić do całej populacji. Bardziej interesująca wydała się przede wszystkim 
specyfikacja problemów związanych z wykonywaniem pracy na odległość, niż 
samo jej ilościowe różnicowanie. 

Intencją autora było pokazanie „społecznych aspektów” dyfuzji i stosowania 
środków komunikacji elektronicznej, ich wpływu na zachowania ludzi w miejscu 
pracy, na tworzenie nowych norm i w ten sposób modyfikowanie istniejących kultur 
w organizacjach stosujących telepracę. „W dobie społeczeństwa informacyjnego 

i postępującej globalizacji dążenia przedsiębiorstw zmierzają w kierunku redukcji 
kosztów, zwiększenia wydajności i poprawy jakości świadczeń usług, co wpływa 
na ich konkurencyjność i przyczynia się do zmian w organizacji pracy. Elektro-

niczne sieci umożliwiają zastąpienie form i relacji hierarchicznych przez grupy 
pracujące ponad granicami przedsiębiorstwa i tworzące organizacje wirtualne. Ta-

kie środowisko daje dobre podstawy do rozwoju elastycznych form pracy, a szcze-

gólnie telepracy”130
. 

Pięć wybranych przez autora firm uczestniczących w działa w branży IT 

w Polsce lub zatrudniają polskich pracowników. Za zgodą osób zarządzających 
badanymi przedsiębiorstwami, przeprowadzono w nich badania ankietowe oraz 
                                                      

130
 M.J. Nilles, Telepraca…, op. cit. s. 42. 
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pogłębione wywiady z wybranymi pracownikami kadry kierowniczej, wytypowanymi 
przez pracodawcę, po wyrażeniu z ich strony na udział w badaniu. Każdy 
z uczestników biorących udział w wywiadzie pogłębionym otrzymał taki sam 
zestaw pytań dotyczący warunków, charakteru i subiektywnej oceny wykonywanej 
pracy. Badanie ankietowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem firmowej 
poczty elektronicznej wśród 367 osób, z czego udział w badaniu wzięło 235. 

Każdy z pracowników wytypowanych firm otrzymał zaproszenie do wypełnienia 
ankiety wraz z zestawem pytań zamkniętych z prośbą o odesłanie po wypełnieniu na 
adres podany w treści e-maila. Udział w badaniu był dobrowolny. We wszystkich 

badanych przedsiębiorstwach ankieta została przeprowadzona w zbliżonym czasie 

– w ciągu 1 miesiąca. 
Badania miały charakter jakościowej analizy informacji uzyskanych w wyniku 

przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych na celowo dobranej grupie 
telepracowników. Badania nie były z założenia badaniami ilościowymi, nie można 
ich więc odnosić do całej populacji. Bardziej interesująca wydała się przede 
wszystkim specyfikacja problemów związanych z wykonywaniem pracy na odległość 
niż samo jej ilościowe różnicowanie. Na podstawie kwestionariusza ankiety 

przeprowadzono analizę informacji uzyskanych od badanych respondentów. 
W badaniach skupiono się głównie na analizie badań ankietowych i wywiadach 

oraz wybranych, udostępnionych dokumentach firmowych (głównie procedurach). 

Nie analizowano innych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Założono, że w każdej z firm zostaną przeprowadzone trzy indywidualne wy-

wiady pogłębione131. Mimo globalnego zasięgu dwóch z analizowanych firm, ba-

daniu poddano głównie pracowników zatrudnionych w Polsce (w różnych lokali-
zacjach). 

Jak podaje T. Plich
132

 zakres badań to przede wszystkim typologia wszystkich 
zagadnień, cech i wskaźników, jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na od-

powiednim terenie u odpowiednich grup społecznych i następnie wytypowanie 

rejonu, grup, zjawisk i instytucji jako obiektu zainteresowania. 

Jak zaznaczono, sposób doboru próby badawczej w niniejszej pracy miało cha-

rakter ekspercki i opiera się na znajomości branży IT i podejmowanej tematyki 
(telepraca). Zastosowanie doboru celowego do badania metodą studium przypadku 
pozwoliło na uzyskanie możliwie najszerszych, najbardziej pełnych informacji, 
przydatnych do zweryfikowania postawionych hipotez. Założono, iż przeprowa-

dzenie badań dzięki takiemu dobraniu próby pozwoli na: 
– identyfikację kluczowych predyspozycji, jakimi powinni odznaczać się kandy-

daci ubiegający się o stanowiska telepracownicze, 
                                                      

131
 W sumie przeprowadzono 13 wywiadów, z czego 9 z kadrą średniego i wyższego 

szczebla i 4 z szeregowymi pracownikami. W badaniu ankietowym wzięli głównie udział 
pracownicy szeregowi badanych firm. 

132
 T. Plich. Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010, 

s.176. 
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– identyfikację cech przedsiębiorstwa niezbędnych do wdrożenia systemu pracy 
zdalnej, a następnie właściwego funkcjonowania tego systemu, 

– scharakteryzowanie metod zarządzania relacjami pracowników wykonujących 
zadania w trybie zdalnym, w tym odnoszących się do efektywnej komunikacji, 
należytej kontroli pracy, motywowania telepracowników i raportowania efek-

tów ich pracy. 
Dobór dokonywany metodami nieprobabilistycznymi jest oparty na kryteriach 

zdroworozsądkowych: „wybór nielosowy to taki wybór, w którym dobór jednostek 
do próby uzależniony jest od osoby prowadzącej badanie. Jest to więc wybór su-

biektywny, uzależniony od wiedzy i poglądów prowadzącego badanie”133
. 

W analizowanej grupie znalazło się 28,1% kobiet oraz 71,9% mężczyzn 

(wykres 3). Do przedziału wiekowego 20-30 lat należało 54% ankietowanych, 
37% osób znalazło się w grupie wiekowej 31-40 lat, natomiast 8,9% respondentów 
przekroczyło 40 rok życia (wykres 4). 
 

 

 
 

Wykres 3. Płeć badanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

                                                      
133

 E. Wasilewska, Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów: teoria, przykłady, 
zadania, SGGW, Warszawa, 2008, s. 30. 
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Wykres 4. Wiek badanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Ponad połowa uczestników badania ankietowego, były to osoby bardzo młode. 

Wśród respondentów 54% znalazło się w przedziale wiekowym 21-30 lat. 37% 

ankietowanych to osoby w wieku 31-40 lat oraz 9% to respondenci w wieku powy-

żej 41 lat. Pokazuje to, że pracownicy zdalni, to w większości osoby młode, dla 
których system pracy zdalnej jest pierwszym, z jakim się zetknęli w pracy zawo-

dowej
134

. 

                                                      
134

 W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów III i IV roku Wy-

działu Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach niemal 
74% zdeklarowała, że po ukończeniu studiów jest gotowa podjąć pracę w systemie zdal-

nym. Cztery osoby nie potrafiły określić, czy taka forma pracy czy będzie ich interesowała 
w przyszłości, a jedynie 19 studentów (niecałe 22%) ją wykluczyło. Mniej optymistyczne 
były odpowiedzi w grupie studentów, którzy deklarowali doświadczenie zawodowe 

w branży IT (28 osób). Także w tym przypadku przewaga osób dopuszczających telepracę 
była znaczna (ponad 64%), ale negatywnie do niej nastawionych było już ponad 28% 

(tj. 8 osób). Można więc mieć obawy, że rzeczywisty kontakt z pracodawcami negatywnie 
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Ciekawie tę grupę w aspekcie psychologicznym charakteryzuje M. Wypych: 
,,Do firm trafia powoli pokolenie Y, o którym coraz częściej mówi się, że nie tylko 
jest „inne” (nie czyta, myśli o tym, co zrobić ze sobą po pracy, używa biegle tech-

nologii), ale i trudno nim zarządzać. Pokolenie to czuje się lepiej w bezpośrednim 
kontakcie z interfejsem komputera niż z prawdziwą twarzą wydającą z siebie od-

głosy i prezentującą efekty drżenia mięśni. Pokolenie to preferuje wirtualne kon-

takty. Pokolenie to ma też lepsze kompetencje do pracy w wirtualnych zespo-

łach”135
. 

Grupa starszych pracowników w przeprowadzonym badaniu, podkreślała, że 
ważne są dla nich relacje między współpracownikami. Wiele uskarżało się na brak 
bezpośrednich kontaktów interpersonalnych z kolegami z firmy. 

Wykształcenie średnie posiadało 26% ankietowanych, natomiast 74% respon-

dentów ukończyło uczelnię wyższą (wykres 5). 

 

 

Wykres 5. Wykształcenie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 

                                                                                                                                       
wpływa na postrzeganie telepracy. Dane pochodzą z pracy J. Kardaszewicza, Wykorzysta-

nie pracowników zdalnych w firmach IT z sektora MMSP (mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw), „Zarządzanie Zmianami: Zeszyty Naukowe” nr 3, 2011 (53), s. 46-64. 

135
 M. Wypych, Wirtualne Zarządzanie, Nowoczesne Zarządzanie nr 1/2013 
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Wykres 6. Dodatkowe kursy i studia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Dodatkowe kursy ukończyło 63,4% ankietowanych (wykres 6). Wśród ankie-

towanych, którzy kształcili się dodatkowe, 59,7% uczęszczało na studia podyplo-

mowe, natomiast 40,3% ukończyło inne kursy (wykres 7). 
 

 
Wykres 7. Ukończone dodatkowe kursy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Wśród ankietowanych znalazło się 35,3% osób, których staż pracy nie przekra-

czał 5 lat, 23,8% badanych pracowało w zawodzie 5-10 lat, 23% wykonywało swo-

ją pracę od 11 do 20 lat, natomiast staż 17,9% respondentów przekroczyło 20 lat 
(wykres 8). 

 

 
 

Wykres 8. Staż pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Liczba pracowników z krótkim stażem (36% ankietowanych) pokazuje, że 

przez relatywnie dużą grupę, praca zdalna traktowana jest jako tymczasowa. Takie 
podejście ujawniło się także w toku przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. 

Trzeba też zaznaczyć, że podejście braku wiązania przyszłości zawodowej ze 
zdalną pracą częściej prezentują pracownicy niższych szczebli, zatrudnieni na 
umowach cywilnoprawnych. Analizując badania ankietowe, ważne jest również 
zwrócenie uwagi na fakt rozgraniczenia kategorii pracowników zatrudnionych 
zdalnie. Jak poszukiwani na rynku pracy specjaliści uznają za przywilej możliwość 
pracy zdalnej, traktując ją jako możliwość uprawiania wolnego zawodu (programi-

ści, informatycy z firm C i E), tak dla telepracowników najniższego szczebla wy-

konujących odtwórcze zadania (sprzedawcy, zbieracze linków, pracownicy help-

desk), telepraca to zwykle mało satysfakcjonujące zajęcie tymczasowe, związane 
z ich aktualną sytuacją życiową np. studia, opieka nad dzieckiem czy miejsce za-

mieszkania np. wieś. W przeprowadzonym badaniu ankietowym stanowią oni 
przeważającą grupę. To oni przede wszystkim w przeprowadzonym badaniu nega-
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tywnie oceniają zdalną pracę. Tak uzasadnia swoją telepracę, mężczyzna zatrud-

niony w firmie C na stanowisku handlowca: „Pochodzę z małej miejscowości, 
w której są ograniczone możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy. W ubiegłym 
roku skończyłem studia i nie mając doświadczenia zawodowego wiedziałem, że 
nie mam szans na znalezienia dobrze płatnej pracy, która pozwoli mi wynająć 
mieszkanie w Warszawie. Szkoda też mi było czasu na kilkugodzinne dojazdy do 
pracy. Zdecydowałem się na pracę zdalną. Co prawda zarobki są dla mnie nieza-

dowalające, ale oszczędzam czas, który musiałbym poświęcić, żeby dojechać do 
pracy i wrócić do domu. Pozwala mi to też zaoszczędzić trochę pieniędzy, które 
musiałbym wydać na bilety”. 
 

4.2. ANALIZA ZMIENNYCH DOTYCZĄCA PRACY ZDALNEJ 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH 

W PRZEDSIĘBIORSTWACH  IT 

 

W poszczególnych zawodach pracowało następujący odsetek ankietowanych: 
programista – 37,4%; handlowiec – 20,9%; helpdesk – 11,1%; sprzedawca – 

10,6%; marketing – 6%; sekretariat – 5,1%; księgowa – 3,8%; prawnik – 2,1%; 

administrator – 1,7%; kierowca – 0,9%; dyrektor – 0,4% (wykres 9). 

 
Wykres 9. Zawód ankietowanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Forma zatrudnienia w charakterze telepracownika 38,3% ankietowanych to sa-

mozatrudnienie, 27,7% osób wykonywało swoją pracę w ramach umowy – zlece-

nia, 17,9% badanych posiadało umowę o dzieło, 11,9% umowę na czas określony, 
natomiast 4,3% respondentów pracowało w ramach umowy na czas nieokreślony 
(wykres 10). 

 

 
 

Wykres 10. Forma zatrudnienia telepracownika. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Większość kobiet (57,6%) wykonywała swoją pracę w ramach umowy – zlece-

nie, natomiast prawie połowa mężczyzn (47,3%) wybrała samozatrudnienie. War-

tości testu niezależności chi-kwadrat [X
2(4; N = 235) = 44,460; p < 0,001) świad-

czą o wystąpieniu istotnego związku pomiędzy płcią ankietowanych a wybieraną 
przez nich formą zatrudnienia w charakterze telepracownika (tab. 3). 
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Tabela 3. Odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest forma zatrudnienia Pana(i)  
w charakterze telepracownika?” w zależności od płci 

 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Jaka jest forma 

zatrudnienia 

Pana(i) w charak-

terze telepracow-

nika? 

Umowa – zlecenie 

Liczebność 38 27 

% ze zmiennej 

w wierszu 
58,5% 41,5% 

% ze zmiennej 

w kolumnie 
57,6% 16,0% 

Umowa o dzieło 

Liczebność 8 34 

% ze zmiennej 

w wierszu 
19,0% 81,0% 

% ze zmiennej 

w kolumnie 
12,1% 20,1% 

Umowa na czas nieo-

kreślony 

Liczebność 2 8 

% ze zmiennej 

w wierszu 
20,0% 80,0% 

% ze zmiennej 

w kolumnie 
3,0% 4,7% 

Umowa na czas okre-

ślony 

Liczebność 8 20 

% ze zmiennej 

w wierszu 
28,6% 71,4% 

% ze zmiennej 

w kolumnie 
12,1% 11,8% 

Samozatrudnienie 

Liczebność 10 80 

% ze zmiennej 

w wierszu 
11,1% 88,9% 

% ze zmiennej 

w kolumnie 
15,2% 47,3% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 44,460; p < 0,001 

 
Poszczególne rodzaje telepracy wykonywał następujący odsetek ankietowa-

nych: telepraca wykonywana w domu – 43,4%; telepraca nomadyczna – 26%; tele-

praca uzupełniająca – 18,7%; telepraca w systemie SOHO – 11,9% (wykres 11). 

Prawie połowa kobiet (48,5%) pracowała w domu, choć liczną grupę (43,9%) sta-

nowiły także ankietowane wykonujące telepracę uzupełniającą. W grupie męż-
czyzn również najwyższy odsetek stanowili badani pracujący w domu, ale także 
liczna grupa mężczyzn (33,1%) wykonywała telepracę nomadyczną. Płeć ankie- 
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towanych miała istotny związek z rodzajem wykonywanej przez nich pracy, 
co potwierdzają wartości testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(3; N = 235) = 54,594; 

p < 0,001] (tab. 4). 

 

 

 
 

Wykres 11. Jakiego typu telepracę Pani/ Pan wykonuje? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 

 

Najwyższy odsetek ankietowanych posiadających średnie wykształcenie 
(44,3%) wykonywał pracę nomadyczną, natomiast wśród respondentów z wyż-
szym wykształceniem najliczniejszą grupę (46,6%) stanowiły osoby pracujące 
w domu. Analiza z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(3; 

N = 235) = 14,775; p < 0,01] potwierdziła wystąpienie istotnego związku pomię-
dzy poziomem wykształcenia ankietowanych a rodzajem wykonywanej przez nich 
telepracy (tab. 5). 
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Tabela 4. Odpowiedzi na pytanie: „Jakiego typu telepracę Pani/ Pan wykonuje?” 

w zależności od płci (N = 235) 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Jakiego typu 

telepracę Pani/ 
Pan wykonuje? 

Telepraca 

wykonywana 

w domu 

Liczebność 32 70 

% ze zmiennej w wierszu 31,4% 68,6% 

% ze zmiennej w kolumnie 48,5% 41,4% 

Telepraca 

uzupełniająca 

Liczebność 29 15 

% ze zmiennej w wierszu 65,9% 34,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 43,9% 8,9% 

Telepraca 

nomadyczna 

Liczebność 5 56 

% ze zmiennej w wierszu 8,2% 91,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 7,6% 33,1% 

Telepraca 

w systemie 

SOHO 

Liczebność 0 28 

% ze zmiennej w wierszu 0,0% 100,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 0,0% 16,6% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 54,594; p < 0,001 

 

Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie: „Jakiego typu telepracę Pani/ Pan wykonuje?” 

w zależności od wykształcenia (N = 235) 

   Wykształcenie 

   Średnie Wyższe 

Jakiego typu 

telepracę Pani/ 
Pan wykonuje? 

Telepraca 

wykonywana 

w domu 

Liczebność 21 81 

% ze zmiennej w wierszu 20,6% 79,4% 

% ze zmiennej w kolumnie 34,4% 46,6% 

Telepraca 

uzupełniająca 

Liczebność 7 37 

% ze zmiennej w wierszu 15,9% 84,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 11,5% 21,3% 

Telepraca 

nomadyczna 

Liczebność 27 34 

% ze zmiennej w wierszu 44,3% 55,7% 

% ze zmiennej w kolumnie 44,3% 19,5% 

Telepraca 

w systemie 

SOHO 

Liczebność 6 22 

% ze zmiennej w wierszu 21,4% 78,6% 

% ze zmiennej w kolumnie 9,8% 12,6% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 14,775; p = 0,002 
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W analizowanej grupie znalazło się 53,2% osób, które zlecone zadania wykonu-

ją w domu, 34% ankietowanych realizowało zlecenia w centrach telepracy, 3,8% 
badanych w siedzibie klienta, natomiast 8,9% respondentów pracowało w innych 

miejscach (wykres 12). 

Większość kobiet (74,2%) wykonywała zlecone zadania w domu, natomiast 
wśród mężczyzn również najliczniejszą grupę (45%) stanowili pracujący w domu, 
choć także liczna grupa respondentów wykonywała zlecone zadania w centrach 
telepracy. Odnotowano istotny związek pomiędzy płcią ankietowanych a miejscem 
wykonywania przez nich zleconych zadań, na co wskazują wartości testu niezależ-
ności chi-kwadrat [X

2
(3; N = 235) = 21,212; p < 0,001] (tab. 6). 

 

 

 

 

Wykres 12. Gdzie, (poza siedzibą firmy) Pan(i) wykonuje zlecone zadania? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie: „Gdzie, (poza siedzibą firmy) Pan(i) 
wykonuje zlecone zadania?” w zależności od płci (N = 235) 

 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Gdzie, (poza 

siedzibą firmy) 
Pan(i) wykonuje 

zlecone zadania? 

W domu 

Liczebność 49 76 

% ze zmiennej w wierszu 39,2% 60,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 74,2% 45,0% 

W siedzibie 

klienta 

Liczebność 0 9 

% ze zmiennej w wierszu 0,0% 100,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 0,0% 5,3% 

W centrach 

telepracy 

Liczebność 17 63 

% ze zmiennej w wierszu 21,3% 78,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 25,8% 37,3% 

Inne miejsca 

Liczebność 0 21 

% ze zmiennej w wierszu 0,0% 100,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 0,0% 12,4% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 21,212; p < 0,001 

 

 

Większość ankietowanych posiadających wyższe wykształcenie (58%) wyko-

nywała zlecone zadania w domu, natomiast wśród osób ze średnim wykształce-

niem najliczniejsze grupy (39,3%) stanowili badani pracujący w domu oraz w cen-

trach telepracy. Opisywany związek okazał się istotny statystycznie, co potwier-

dzają wartości testu niezależności chi-kwadrat [X
2
(3; N = 235) = 16,299; p < 0,01] 

(tab. 7). 

Prawie połowa programistów (48,9%) pracowała w centrach telepracy, nato-

miast większość ankietowanych pracujących w innych zawodach (66,7%) wyko-

nywała zlecone zadania w domu. Wartości testu niezależności chi-kwadrat [X
2
(3; 

N = 235) = 33,574; p < 0,01] świadczą o wystąpieniu istotnego związku pomiędzy 
rodzajem wykonywanego zawodu a miejscem realizacji przez ankietowanych zle-

conych zadań (tab. 8).  
Poszczególne przyczyny wykonywania swoich obowiązków służbowych w do-

mu wymieniał następujący odsetek ankietowanych: możliwość godzenia pracy dla 
kilku pracodawców – 33,6%; opieka nad dzieckiem – 28,1%; wygoda – 20,9%; ze 

względu na stan zdrowia – 17,4% (wykres 13).  
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Tabela 7. Odpowiedzi na pytanie: „Gdzie, (poza siedzibą firmy) Pan(i) 
wykonuje zlecone zadania?” w zależności od wykształcenia (N = 235) 

 

   Wykształcenie 

   Średnie Wyższe 

Gdzie, (poza 

siedzibą firmy) 
Pan(i) wykonuje 

zlecone zadania? 

W domu 

Liczebność 24 101 

% ze zmiennej w wierszu 19,2% 80,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 39,3% 58,0% 

W siedzibie 

klienta 

Liczebność 7 2 

% ze zmiennej w wierszu 77,8% 22,2% 

% ze zmiennej w kolumnie 11,5% 1,1% 

W centrach 

telepracy 

Liczebność 24 56 

% ze zmiennej w wierszu 30,0% 70,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 39,3% 32,2% 

Inne miejsca 

Liczebność 6 15 

% ze zmiennej w wierszu 28,6% 71,4% 

% ze zmiennej w kolumnie 9,8% 8,6% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 16,299; p = 0,001 

 

Tabela 8. Odpowiedzi na pytanie: „Gdzie, (poza siedzibą firmy) Pan(i) 
wykonuje zlecone zadania?” w zależności od wykonywanego zawodu (N = 235) 

 

   Zawód 

   Programista Inny zawód 

Gdzie, (poza 
siedzibą firmy) 
Pan(i) wykonuje 
zlecone zadania? 

W domu 

Liczebność 27 98 

% ze zmiennej w wierszu 21,6% 78,4% 

% ze zmiennej w kolumnie 30,7% 66,7% 

W siedzibie 
klienta 

Liczebność 8 1 

% ze zmiennej w wierszu 88,9% 11,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 9,1% 0,7% 

W centrach 
telepracy 

Liczebność 43 37 

% ze zmiennej w wierszu 53,8% 46,3% 

% ze zmiennej w kolumnie 48,9% 25,2% 

Inne miejsca 

Liczebność 10 11 

% ze zmiennej w wierszu 47,6% 52,4% 

% ze zmiennej w kolumnie 11,4% 7,5% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 33,574; p < 0,001 
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Zdecydowana większość kobiet (90,9%) pracowała w domu ze względu na 
opiekę nad dzieckiem, natomiast prawie połowa mężczyzn (45%) wykonywała 
obowiązki służbowe w domu, ponieważ miała możliwość godzenia pracy dla kilku 
pracodawców. Powodami wykonywania pracy w domu dla stosunkowo licznej 
grupy mężczyzn były również wygoda (27,8%) oraz stan zdrowia (23,7%). Analiza 
z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(3; N = 235) = 179,376; 

p < 0,001] potwierdziła wystąpienie istotnego związku pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi (tab. 9).                                       

 

 
 

Wykres 13. Z jakiego powodu przede wszystkim wykonuje Pani/ Pan swoje obowiązki 
służbowe w domu? (N = 235) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 

 

Średnie miesięczne zarobki 24,7% ankietowanych nie przekraczają 2000 zło-

tych
136, 51,1% osób zarabia miesięcznie od 2000 do 5000 złotych, natomiast za-

robki 24,3% respondentów przekraczają 5000 złotych (wykres 14). 
 

 

 

                                                      
136 Stan na 09/2017. 
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Tabela 9. Odpowiedzi na pytanie: „Z jakiego powodu przede wszystkim wykonuje Pani/ Pan swoje 
obowiązki służbowe w domu?” w zależności od płci (N = 235) 

 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Z jakiego po-

wodu przede 

wszystkim 

wykonuje Pani/ 

Pan swoje 

obowiązki 
służbowe w 
domu? 

Ze względu na 
stan zdrowia 

Liczebność 1 40 

% ze zmiennej w wierszu 2,4% 97,6% 

% ze zmiennej w kolumnie 1,5% 23,7% 

Ze względu na 
opiekę nad 
dzieckiem 

Liczebność 60 6 

% ze zmiennej w wierszu 90,9% 9,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 90,9% 3,6% 

Możliwość go-

dzenia pracy dla 

kilku pracodaw-

ców 

Liczebność 3 76 

% ze zmiennej w wierszu 3,8% 96,2% 

% ze zmiennej w kolumnie 4,5% 45,0% 

Wygoda 

Liczebność 2 47 

% ze zmiennej w wierszu 4,1% 95,9% 

% ze zmiennej w kolumnie 3,0% 27,8% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 179,376; p < 0,001 

 

 
 

Wykres 14. Jakie są średnie miesięczne Pani/ Pana zarobki? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Większość kobiet (72,7%) zarabiała miesięcznie poniżej 2000 złotych, nato-

miast wśród mężczyzn przeważali ankietowani, których miesięczne zarobki mie-

ściły się w przedziale 2000-5000 złotych, choć również liczna grupa respondentów 
zarabiała powyżej 5000 złotych. Odnotowano istotny związek pomiędzy płcią an-

kietowanych a wysokością ich miesięcznych zarobków, co potwierdzają wartości 
testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(3; N = 235) = 115,814; p < 0,001] (tab. 10). 

 

 
Tabela 10. Odpowiedzi na pytanie: „Jakie są średnie miesięczne Pani/ Pana zarobki?” 

w zależności od płci (N = 235) 
 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Jakie są średnie 
miesięczne Pani/ 
Pana zarobki? 

Poniżej 2000 zł 
Liczebność 48 10 

% ze zmiennej w wierszu 82,8% 17,2% 

% ze zmiennej w kolumnie 72,7% 5,9% 

2000–5000 zł 
Liczebność 16 104 

% ze zmiennej w wierszu 13,3% 86,7% 

% ze zmiennej w kolumnie 24,2% 61,5% 

Powyżej 5000 zł 
Liczebność 2 55 

% ze zmiennej w wierszu 3,5% 96,5% 

% ze zmiennej w kolumnie 3,0% 32,5% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 115,814; p < 0,001 

 

 

Większość programistów zarabiała miesięcznie od 2000 do 5000 złotych, choć 
liczną grupę stanowili również programiści zarabiający powyżej 5000 złotych. 
W przypadku ankietowanych wykonujących inne zawody prawie połowa zarabiała 
miesięcznie 2000-5000 złotych, ale również stosunkowo wysoki odsetek stanowiły 
osoby zarabiające mniej. Wartości testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(2; N = 235) 

= 17,209; p < 0,001] wskazują na wystąpienie istotnego związku pomiędzy opisy-

wanymi zmiennymi (tab. 11).  

Raz w miesiącu w macierzystej firmie bywa 7,2% ankietowanych, 23,4% osób 
przyjeżdża do siedziby firmy raz w tygodniu, natomiast 69,4% respondentów kilka 
razy w tygodniu (wykres 15). 
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Tabela 11. Odpowiedzi na pytanie: „Jakie są średnie miesięczne Pani/ Pana zarobki?” 

w zależności od wykonywanego zawodu 

 

   Zawód 

   Programista Inny zawód 

Jakie są średnie 
miesięczne Pani/ 
Pana zarobki? 

Poniżej 2000 zł 
Liczebność 9 49 

% ze zmiennej w wierszu 15,5% 84,5% 

% ze zmiennej w kolumnie 10,2% 33,3% 

2000–5000 zł 
Liczebność 50 70 

% ze zmiennej w wierszu 41,7% 58,3% 

% ze zmiennej w kolumnie 56,8% 47,6% 

Powyżej 5000 zł 
Liczebność 29 28 

% ze zmiennej w wierszu 50,9% 49,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 33,0% 19,0% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 17,209; p < 0,001 

 

 

 
 

Wykres 15. Jak często bywa Pani/ Pan w macierzystej firmie? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Większość kobiet (63,6%) bywa w siedzibie swojej firmy raz w tygodniu, na-

tomiast wśród mężczyzn zdecydowanie przeważają respondenci przyjeżdzający do 
siedziby firmy kilka razy tygodniowo. Odnotowano istotny związek pomiędzy 
płcią ankietowanych a częstością przyjeżdżania przez nich do macierzystej firmy, 
co potwierdzają wartości testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(2; N = 235) = 

107,395; p < 0,001] (tab. 12). 

 
Tabela 12. Odpowiedzi na pytanie: „Jak często bywa Pani/ Pan w macierzystej firmie?” 

w zależności od płci 
 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Jak często bywa 
Pani/ Pan w ma-

cierzystej firmie? 

Raz w miesiącu 

Liczebność 11 6 

% ze zmiennej w wierszu 64,7% 35,3% 

% ze zmiennej w kolumnie 16,7% 3,6% 

Raz w tygodniu 

Liczebność 42 13 

% ze zmiennej w wierszu 76,4% 23,6% 

% ze zmiennej w kolumnie 63,6% 7,7% 

Kilka razy w 

tygodniu 

Liczebność 13 150 

% ze zmiennej w wierszu 8,0% 92,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 19,7% 88,8% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 107,395; p < 0,001 

 

Średni staż pracy ankietowanych w domu to 3,34 roku przy odchyleniu standar-

dowym wynoszącym 2,18 roku, wartość środkowa wyniosła 3 lata, minimum to 
1 rok, natomiast maksimum 21 lat (tab. 13, wykres 16).  

 
Tabela 13. Miary tendencji centralnej oraz rozproszenia: staż pracy w domu (N = 235) 

Średnia 3,34 

Mediana 3,00 

Odchylenie standardowe 2,18 

Minimum 1,00 

Maksimum 21,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Wykres 16. Staż pracy w domu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 

Następujący odsetek ankietowanych korzystał z poszczególnego rodzaju wypo-

sażenia w celu wykonywania swojej pracy w domu: dostęp do Internetu – 47,2%; 

telefon, kablowa lub satelitarna łączność – 28,1%; komputer osobisty – 21,7%; 

fax – 2,1%; skaner – 0,9% (wykres 17). 
 

 
Wykres 17. Jakie jest Pani/Pana wyposażenie w miejscu pracy czyli w domu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Sprzęt, z którego korzystało 23,8% ankietowanych, był własnością firmy, na-

tomiast 76,2% respondentów używało prywatnego sprzętu (wykres 18). 
 

 
Wykres 18. Czyje jest Pani/Pana wyposażenie w miejscu pracy czyli w domu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Wszystkie kobiety korzystały z prywatnego sprzętu, natomiast wśród mężczyzn 

stosunkowo wysoki odsetek (33,1%) stanowili respondenci używający sprzętu 
firmowego. Odnotowano istotny związek pomiędzy opisywanymi zmiennymi, 

co potwierdzają wartości testu niezależności chi-kwadrat [X
2
(1; N = 235) = 28,712; 

p < 0,001] (tab. 14). 

 
Tabela 14. Odpowiedzi na pytanie: „Czyją własnością jest sprzęt, z którego Pani/Pan 

korzysta?” w zależności od płci (N = 235) 
 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Czyją własnością jest 
sprzęt, z którego 
Pani/Pan korzysta? 

Firmy 

Liczebność 0 56 

% ze zmiennej w wierszu 0,0% 100,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 0,0% 33,1% 

Prywatny 

Liczebność 66 113 

% ze zmiennej w wierszu 36,9% 63,1% 

% ze zmiennej w kolumnie 100,0% 66,9% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 28,712; p < 0,001 
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Zdecydowana większość ankietowanych posiadających wyższe wykształcenie 
(83,3%) korzystała z prywatnego sprzętu, natomiast wśród pozostały respondentów 
liczną grupę (44,3%) stanowiły osoby używające sprzętu firmowego. Wartości 
testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(1; N = 235) = 18,949; p < 0,001] wskazują na 

wystąpienie istotnego związku pomiędzy poziomem wykształcenia ankietowanych 
a korzystaniem przez nich w domu z firmowego sprzętu (tab. 15). 

Stosunkowo wysoki odsetek programistów (44,3%) korzystał z firmowego 
sprzętu, natomiast zdecydowana większość ankietowanych zatrudnionych w in-

nych zawodach (88,4%) używała sprzętu prywatnego. Odnotowano istotny zwią-
zek pomiędzy rodzajem wykonywanego zawodu przez ankietowanych a korzysta-

niem przez nich w domu z firmowego sprzętu, na co wskazują wartości testu nieza-

leżności chi-kwadrat [X
2
(1; N = 235) = 32,534; p < 0,001] (tab. 16). 

 

Tabela 15. Odpowiedzi na pytanie: „Czyją własnością jest sprzęt, z którego Pani/Pan 

korzysta?” w zależności od wykształcenia (N = 235) 
 

   Wykształcenie 

   Średnie Wyższe 

Czyją własnością jest 
sprzęt, z którego 
Pani/Pan korzysta? 

Firmy 

Liczebność 27 29 

% ze zmiennej w wierszu 48,2% 51,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 44,3% 16,7% 

Prywatny 

Liczebność 34 145 

% ze zmiennej w wierszu 19,0% 81,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 55,7% 83,3% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 18,949; p < 0,001 

 
Tabela 16. Odpowiedzi na pytanie: „Czyją własnością jest sprzęt, z którego Pani/Pan 

korzysta?” w zależności od wykonywanego zawodu (N = 235) 
 

   Zawód 

   Programista Inny zawód 

Czyją własnością jest 
sprzęt, z którego 
Pani/Pan korzysta? 

Firmy 

Liczebność 39 17 

% ze zmiennej w wierszu 69,6% 30,4% 

% ze zmiennej w kolumnie 44,3% 11,6% 

Prywatny 

Liczebność 49 130 

% ze zmiennej w wierszu 27,4% 72,6% 

% ze zmiennej w kolumnie 55,7% 88,4% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 32,534; p < 0,001 
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Opłaty związane z użytkowaniem Internetu lub telefonu są zwracane przez pra-

codawcę w przypadku 41,7% ankietowanych (wykres 19). 
Bardzo dobrze własną samodyscyplinę ocenia 26,8% ankietowanych, dobrze 

11,5% osób, dostatecznie 31,8% badanych, 17,4% respondentów ma z nią problem, 
natomiast 11,5% nie potrafiło ocenić swojej samodyscypliny (wykres 20). 
 

 
Wykres 19. Czy opłaty związane z użytkowaniem Internetu czy telefonu są zwracane 

przez pracodawcę? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
 

 
Wykres 20. Jak Pani/ Pan ocenia własną samodyscyplinę? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Większość kobiet (77,3%) bardzo dobrze oceniało własną samodyscyplinę, na-

tomiast wśród mężczyzn przeważali respondenci dostatecznie oceniający swój 
poziom samodyscypliny (50,7%) oraz badani, którzy mieli z nią kłopot (28,9%). 
Wartości testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(1; n = 208) = 112,508; p < 0,001] 

świadczą o wystąpieniu istotnego związku pomiędzy płcią ankietowanych a oceną 
ich samodyscypliny (tab. 17). 

 
Tabela 17. Odpowiedzi na pytanie: „Jak Pani/ Pan ocenia własną samodyscyplinę?” 

w zależności od płci (n = 208) 
 

   Płeć 

   Kobieta Mężczyzna 

Jak Pani/ Pan 

ocenia własną 
samodyscyplinę? 

Bardzo dobrze 

Liczebność 51 12 

% ze zmiennej w wierszu 81,0% 19,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 77,3% 8,5% 

Dobrze 

Liczebność 10 17 

% ze zmiennej w wierszu 37,0% 63,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 15,2% 12,0% 

Dostatecznie 

Liczebność 5 72 

% ze zmiennej w wierszu 6,5% 93,5% 

% ze zmiennej w kolumnie 7,6% 50,7% 

Mam z tym 

kłopot 

Liczebność 0 41 

% ze zmiennej w wierszu 0,0% 100,0% 

% ze zmiennej w kolumnie 0,0% 28,9% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 112,508; p < 0,001 

 

 

Wśród ankietowanych, którzy ukończyli dodatkowe kursy, najliczniejszą grupę 
(35,6%) stanowiły osoby bardzo dobrze oceniające swoją samodyscyplinę, nato-

miast prawie połowa pozostałych respondentów (45,2%) dostatecznie oceniła swój 
poziom samodyscypliny. Odnotowano istotny związek pomiędzy opisywanymi 
zmiennymi, co potwierdzają wartości testu niezależności chi-kwadrat [X

2
(1; 

n = 208) = 9,800; p < 0,05] (tab. 18). 

W analizowanej grupie znalazło się 62,1% osób, które potrafiły wyeliminować in-

ne rozpraszające obowiązki, 22,1% ankietowanych nie potrafiło tego zrobić, nato-

miast 15,7% respondentów nie było w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi 

(wykres 21). 
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Tabela 18. Odpowiedzi na pytanie: „Jak Pani/ Pan ocenia własną samodyscyplinę?” 

w zależności od ukończenia dodatkowych kursów 
 

   Dodatkowe kursy 

   Tak Nie 

Jak Pani/ Pan 

ocenia własną 
samodyscyplinę? 

Bardzo dobrze 

Liczebność 48 15 

% ze zmiennej w wierszu 76,2% 23,8% 

% ze zmiennej w kolumnie 35,6% 20,5% 

Dobrze 

Liczebność 21 6 

% ze zmiennej w wierszu 77,8% 22,2% 

% ze zmiennej w kolumnie 15,6% 8,2% 

Dostatecznie 

Liczebność 44 33 

% ze zmiennej w wierszu 57,1% 42,9% 

% ze zmiennej w kolumnie 32,6% 45,2% 

Mam z tym 

kłopot 

Liczebność 22 19 

% ze zmiennej w wierszu 53,7% 46,3% 

% ze zmiennej w kolumnie 16,3% 26,0% 

Test niezależności chi-kwadrat X2 = 9,800; p = 0,020 

 

 
 

Wykres 21. Czy potrafi Pani/Pan wyeliminować rozpraszające inne aktywności: TV, 
wizyty sąsiadów? Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
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Granicę pomiędzy czasem pracy a czasem wolnym potrafiło ustalić 56,6% an-

kietowanych, 27,7% osób nie potrafiło wyznaczyć takiej granicy, natomiast 15,7% 
respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na opisywane pytanie 

(wykres 22). 
 

 
 

Wykres 22. Czy potrafi Pani/ Pan wyznaczyć granicę między pracą, a życiem prywatnym? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 
 

 
 

Wykres 23. Ile godzin dziennie przeznacza Pani/Pan na pracę w domu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N = 23) 
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Wśród ankietowanych znalazło się 33,6% osób, które na pracę w domu prze-

znaczały poniżej 4 godzin dziennie, 42,6% badanych pracowało 4-8 godzin w cią-
gu dnia, natomiast 23,8% respondentów powyżej 8 godzin (wykres 23). 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pokazanie specyfiki pracy 

zdalnej w wybranych przedsiębiorstwach branży IT, a także zdiagnozowanie 
negatywnych oraz pozytywnych czynników wpływających na jakość pracy 
i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Większość ankietowanych były to osoby młode, jednak dobrze wykształcone – 

a co za tym idzie – posiadające olbrzymi potencjał zawodowy. Jednak nie tylko 
młody wiek był powodem ich stosunkowo krótkiego okresu zatrudnienia. Duża 
fluktuacja pracowników i brak identyfikacji z firmą, w wielu przypadkach wynikał 
z formy zatrudnienia tj. umów cywilno-prawnych lub samozatrudnienia. W aspekcie 

technicznym zaledwie ¼ badanych korzystała ze sprzętu firmowego, a ponad 
połowa ankietowanych jako negatywne czynniki pracy zdalne wymieniała 
awaryjność urządzeń wykorzystywanych do pracy. Jako pozytywy pracy zdalnej, 

34% badanych wskazywała możliwość pracy w indywidualnym tempie i metodach 
pracy. Wymienione przesłanki posłużyły do budowy takiego modelu zarządzania 
przedsiębiorstwem zdalnym, które poprzez wprowadzenie określonych rozwiązań, 
pozwoli wyeliminować negatywnych zjawisk funkcjonowania i zarządzania firmą. 
Zastąpienie umów śmieciowych umowami o pracę, budowanie relacji opartych na 
zaufaniu i sprawna komunikacja wewnętrzna stały się podstawą zaproponowanego 
modelu zarządzania. Główne przyczyny obaw ze strony pracodawców związane 
z możliwością wycieku danych oraz braku należytej kontroli pracy pracowników 
zdalnych stały w sprzeczności z faktem, że w większości firmy brak było 

standaryzacji narzędzi technicznych mimo funkcjonowania polityk bezpieczeństwa 
i procedur. Zaledwie ¼ pracowników miała możliwość pracy z wykorzystaniem 
firmowego sprzętu. 75% użytkowała własne, prywatne urządzenia do pracy na 
rzecz firmy. Taki stan rzeczy nie tylko powoduje problemy techniczne i zagrożenie 
danych wrażliwych, ale też w aspekcie psychologicznym nie buduje poczucia 
integracji z firmą. Z tego też powodu, w modelu zaproponowano rozwiązanie 
stawiające na zapewnienie przez pracodawcę urządzeń niezbędnych do wykonywania 

pracy, co ma szczególne znaczenie w skomputeryzowanej branży IT. 
 

 

4.3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA TELEPRACY 

W BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 
Współczesność odznacza się licznymi i różnokierunkowymi zmianami, które 

dotyczą praktycznie każdej sfery życia społeczno-gospodarczego. Jednym z czyn-

ników, który determinuje te zmiany jest rozwój technologii informatycznych 

(informacyjno-komunikacyjnych, TIK). Wśród tych zmian można wskazać na te, 
które odnoszą się do sfery stosunków pracy – ściśle związanych z tendencją do 
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defragmentacji, tj. dzielenia ukształtowanych dawniej struktur (klasycznych) na 
mniejsze (elementarne), których sprawne działanie jest możliwe dzięki nowym 
rozwiązaniom organizacyjnym i zdefiniowanym od nowa procesom. Nowe zjawi-

ska w tym obszarze rodzą zapotrzebowanie na ich zbadanie, opisanie oraz próbę 
ujęcia w ramach obowiązujących teorii bądź też poszukania nowych, lepiej obja-

śniających istotę tych zjawisk. Ważnym zadaniem na gruncie nauk ekonomicznych 
jest stworzenie modeli, które odzwierciedlają zachodzące w rzeczywistości zjawi-

ska i procesy, dostarczając cennych wskazówek decydentom, w tym m.in. mene-

dżerom zarządzającym organizacjami. 
Środki komunikacji elektronicznej rewolucjonizują sposób prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, praktycznie wszyscy jesteśmy ich beneficjentami
137

. Korzy-

ści, które przynoszą, są oczywiste, nie mniej jednak występują zarówno szanse 
i zagrożenia z nimi związane. Nowe wynalazki zazwyczaj przyczyniają się do roz-

wiązywania dotychczasowych trudności, ale równolegle powodują powstanie no-

wych problemów. Podobnie jest w przypadku środków komunikacji elektronicznej, 
których stosowanie przynosi szereg zagrożeń, szczególnie związanych z ochroną 
danych i technologii. Tymczasem lepsze poznanie natury zagrożeń jest konieczne, 
aby mądrzej i sprawniej korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów i in-

nych środków komunikacji elektronicznej. Jest to również istotne przy tworzeniu 
nowych rozwiązań komunikacyjnych. W związku z powyższym, aby określić prze-

słanki zastosowania telepracy w badanych przedsiębiorstwach należy określić pró-
bę badawczą i teren badań. 

Jak już wcześniej wspomniano, badania miały charakter jakościowej analizy in-

formacji uzyskanych w wyniku przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych 
na celowo dobranej grupie telepracowników. Badania nie były z założenia bada-

niami ilościowymi, nie można ich więc odnosić do całej populacji. Bardziej intere-

sująca wydała się przede wszystkim specyfikacja problemów związanych z wyko-

nywaniem pracy na odległość niż samo jej ilościowe różnicowanie. Na podstawie 
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 ,,Co trzeci Polak może skorzystać z pracy zdalnej. Wśród pracowników, których 
firmy nie zezwalają na taką możliwość, większość chciałaby ją mieć. Sami pracownicy 
przyznają, że są zainteresowani pracą zdalną i elastycznymi godzinami (51%). Większość 
osób, które mogą od czasu do czasu pracować zdalnie korzysta z tej możliwości. Spory 
odsetek polskich pracowników twierdzi, że pracuje zdalnie przez cały czas. Warto również 
zwrócić uwagę na fakt, że większość osób, które są zainteresowane możliwością pracy 
zdalnej przyznaje, że najchętniej pracowała by w takim modelu zdecydowaną większość 
czasu. Polacy lubią mieć również wybór jeżeli chodzi o godziny ich pracy, stałe godziny 

wybrałaby tylko jedna trzecia z nas. Na uwagę zasługuje zależność pomiędzy możliwością 
pracy zdalnej a zadowoleniem z pracy. Okazuje się bowiem, że już sama świadomość pra-

cownika, że może pracować zdalnie (nawet jeśli tego nie robi!) zwiększa jego zadowolenie 

z pracy.” Dane pochodzą z raportu The Remote Future. Rynek pracy zdalnej a oczekiwania 

pracowników. Edycja polska 2018. http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-

Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf [28.06.2018]. 

http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf
http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf
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kwestionariusza ankiety przeprowadzono analizę informacji uzyskanych od re-

spondentów. 
Zdecydowana większość badanych telepracowników posiada pozytywny stosu-

nek do telepracy, jednocześnie dostrzegając jej negatywne strony. 
Mocne strony telepracy wiążą się ściśle z metodą, pozwalającą na wykonywa-

nie pracy w miejscu i czasie wybranym przez pracownika. Tak rozumiana telepraca 

jest często jedyną (szczególnie dla osób niesprawnych ruchowo) lub dodatkową 
możliwością zarabiania pieniędzy, dla innych jest ciekawą formą pracy pozwalają-
cą na harmonijne połączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, rodzinnym 
(wskazywały na to osoby przebywające na urlopie wychowawczym)138

. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, zdecydowanie więcej pozytyw-

nych aspektów telepracy dostrzegają osoby lepiej wykształcone oraz z dłuższym 
stażem pracy. Szczególnie telepracę chwalą pracujący na rzecz analizowanych firm 
architekci systemów komputerowych, analitycy, specjaliści ds. programowania, 
programiści baz danych czy też graficy komputerowi. Wykonują oni ciekawszą, 
bardziej satysfakcjonującą i lepiej płatną. Ich umiejętności i kompetencje zawodo-

we pozwalają na pełniejsze wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii 
informatycznych. Potrafią pracować dla kilku telepracodawców równocześnie lub 
wymóc na jednym telepracodawcy umowę gwarantującą stałość zleceń. W efekcie 
mają relatywnie wysokie poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. 

Również relatywnie większa motywacja, nie tylko finansowa, częściej charakte-

ryzuje respondentów dobrze wykształconych, wykwalifikowanych, mobilnych. 

Badani dążą do harmonijnego połączenia życia prywatnego z życiem zawodowym. 
Chcą samodzielnie dysponować swoim czasem. Zależy im na większej niezależno-

ści względem pracodawcy. Programistka z 6-letnim stażem w branży, w firmie A 

zatrudniona jest od 2 lat. Wcześniej pracowała w innej firmie w trybie stacjonar-

nym. Po urodzeniu dziecka zdecydowała się na zdalną pracę w firmie A, gdyż 
chciała pozostać w domu i zajmować się dzieckiem. Jej praca nie wymaga kontak-

tu z klientami, więc nie musi być aktywna zawodowo w przyjętych za normę go-

dzinach pracy. Pracuje wcześnie rano, kiedy dziecko jeszcze śpi i wieczorami. 
Rozliczana jest z efektów, a nie z godzin spędzonych przed komputerem. W wy-

wiadzie podkreślała, że mankamentem tego trybu pracy jest zatarcie granicy mię-
dzy pracą a życiem osobistym. Deklarowała, że gdy dziecko osiągnie wiek przed-

szkolny, chciałaby – z tego względu - przejść na tryb pracy częściowo zdalny. 
W wielu firmach preferuje się telepracowników prowadzących własną działal-

ność gospodarczą. Nie zawiera się z nimi tradycyjnych umów o pracę i unika w ten 
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 Por. wyniki raportu The Remote Future… Ponad połowa Polaków deklaruje, że od-

powiadają im elastyczne lub częściowo elastyczne godziny pracy. 43% kobiet elastyczne 
godziny pracy uważa za jeden z 3 najważniejszych benefitów pozapłacowych, wśród męż-
czyzn odsetek ten wyniósł 34%. http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-

Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf, [29.06.2018]. 
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sposób wielu dokuczliwych dla pracodawców obciążeń finansowych, np. składka 
ZUS oraz kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. 

Różnicę tę można zobrazować na przykładzie firmy D., gdzie wśród 320 w peł-
nym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest zaledwie kilkunastu telepracowni-

ków. Osoby te są związane z firmą stałą umową o pracę na czas nieokreślony. Te-

lepracownicy mają dostęp do firmowego intranetu, oprogramowania i technologii. 

Sprawy wyposażenia ich w sprzęt, opłat za instalację łącza internetowego i korzy-

stanie z niego są negocjowane indywidualnie. Wszystko zależy od sytuacji telepra-

cownika i od stanowiska, na jakim jest zatrudniony. Na południu Polski firma D 
ma swoje telecentrum, w którym kilku programistów i projektantów korzysta ze 
sprzętu i łączy zapewnionych przez firmę. Z kolei w innej lokalizacji pracuje jako 
dokumentalista jedna osoba, użytkując swój własny sprzęt. Dzięki telepracy można 
zaoszczędzić np. na wyposażeniu i utrzymywaniu stanowisk pracy, a także na sa-

mym wynagrodzeniu, które w innych rejonach Polski na porównywalnych stano-

wiskach jest znacząco niższe niż w Warszawie. 
Z kolei w przedsiębiorstwie B wszyscy pracownicy mają zarejestrowaną jedno-

osobową działalność gospodarczą. Zespół stanowią wysokiej klasy specjaliści 
branży IT. Wszyscy też pracują na własnym sprzęcie, a zgodnie z treścią umowy 
mają prawo do wystawianych faktur doliczyć comiesięczny ryczałt częściowo re-

fundujący koszt korzystania z Internetu. Będąc na samozatrudnieniu, wszyscy spe-

cjaliści sami opłacają składki ZUS, które są znaczącym kosztem dla pracodawców. 
Taki system pracy powoduje, że osoby nie identyfikują się całkowicie z firmą. 
Określają się mianem współpracowników. 

Najpopularniejszym miejscem pracy telepracownika jest jego miejsce zamiesz-

kania. Telepracownicy bywają też delegowani przez macierzystą firmę do wyko-

nywania pracy w siedzibie klienta (taka sytuacja w szczególności dotyczy firm 
świadczących usługi IT w formie outsouringu). Z wyposażenia biura w centrali 
badani telepracownicy korzystają sporadycznie. 

Co trzeci telepracownik wykonuje pracę całkowicie poza siedzibą przedsiębior-

stwa. Występowaniu tego zjawiska nie towarzyszy jednak podejmowanie przez 
przedsiębiorstwa działań mających na celu pogłębienie więzi przedsiębiorstwa 
z takimi pracownikami. Pozytywnym zjawiskiem jest to, iż zdarza się, że dla tele-

pracowników pracujących całkowicie poza siedzibą firmy organizowane są spe-

cjalne szkolenia, które przy okazji mają za zadanie integrować pracowników 
z firmą139. Badani telepracownicy jako formę zatrudnienia wskazywali: 
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 Por. The Remote Future... W pytaniu, które trzy benefity są dla Ciebie najbardziej 

interesujące aż 27% ankietowanych przyznała, że są to wyjazdy integracyjne. Przy okazji 
okazało się, że dla mężczyzn są atrakcyjniejszym benefitem niż dla kobiet. Najbardziej 
interesującymi benefitami z listy zawierającej 15 pozycji były: prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne – 42% kobiety, 39% mężczyźni oraz elastyczne godziny pracy – 43% kobiety, 

34% mężczyźni. 
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– umowę o pracę, przy czym częściej wskazano umowę o pracę na czas nieokre-

ślony, 
– umowę-zlecenia, 

– umowę o dzieło, 
– samozatrudnienie. 

Najczęściej telepracownicy pracujący w przedsiębiorstwach stosujących tele-

pracę są zatrudniani od roku do dwóch lat. Co ciekawe, w jednej siódmej firm sto-

sujących telepracę, ta forma organizacji pracy wykorzystywana jest od ponad 5 lat. 
W toku przeprowadzanych wywiadów, rozmówcy wskazywali, że w związku ze 
zmieniającą się sytuacją na rynku (rynek pracownika), również w ich branży, sytu-

acja związana z formą zatrudnienia zaczyna się zmieniać na korzyść pracowników 
– umowy cywilno-prawne zamieniane są na umowy o pracę. 

Pracownicy zdalni - co także związane jest z formą zatrudnienia - w badanych 

firmach skarżą się na nieregularne wpływy finansowe. Z reguły, w ciągu miesiąca 
relatywnie duża grupa nie zarabia więcej niż 2000 zł. Dlatego też większość poten-

cjalnych oraz aktualnych telepracowników traktuje telepracę jako zajęcie tymcza-

sowe lub dodatkowe.  

Respondenci zdecydowanie pozytywnie oceniający telepracę dążą do niezależ-
ności względem pracodawcy. Chcą coraz większą część pracy wykonywać samo-

dzielnie, bez udziału pracodawcy, poza siedzibą firmy. Starają się kompletować 
wszystkie potrzebne narzędzia, oprogramowanie – tworzą własne domowe biura, 
pracownie. Wielu z nich chce w przyszłości założyć własną działalność gospodar-

czą i stać się pracodawcą dla innych telepracowników. 
Do najpoważniejszych barier dla indywidualnych planów, telepracownicy wy-

mieniali następujące czynniki: 
– telepracodawcy nie podpisują z telepracownikami umów o pracę, co skutkuje 

brakiem poczucia bezpieczeństwa i regularnych dochodów, 
– ograniczona oferta pracy; dostępne są jedynie prace niskopłatne, nieciekawe, 

mało prestiżowe lub wysokowyspecjalizowane, wymagające doświadczenia 
i wysokich, rzadkich kwalifikacji, 

– telepracodawcy uważają telepracowników za pracowników gorszej kategorii, 
nie ufają im i dlatego nie podpisują z telepracownikami umów o pracę, czasami 
starają się ich oszukać (nie wypłacają albo bardzo opóźniają wypłacenie należ-
nych telepracownikom wynagrodzeń), 

– silna obawa przed utratą kontaktów międzyludzkich – izolacją społeczną, 
– strach przed nowym; przyzwyczajenie do tradycyjnej metody pracy w siedzibie 

pracodawcy – postrzegana jako bardziej naturalna, niż metoda telepracy. 
Część badanych telepracowników (sprzedawcy i osoby do badania rynku) uwa-

ża, że do najpoważniejszych barier rozwoju telepracy należą: 
– brak zaufania do pracownika, z którym pracodawca kontaktuje się sporadycz-

nie, nad którego procesem pracy ma tylko ograniczoną kontrolę, 
– z uwagi na chęć obniżenia kosztów pracy oraz brak zaufania do telepracownika 

pracodawca może unikać podpisywania z nim stałej umowy o pracę. 
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Wielu respondentów twierdziło, że w Polsce brakuje łatwo dostępnej, wyczer-

pującej i wiarygodnej informacji na temat telepracy. 

Respondenci wskazali na to, iż podjęcie telepracy wiązało się z sytuacją, w któ-
rej pracownik jest zmuszony do podjęcia telepracy przez czynniki zewnętrze i nie 
ma innego wyboru: 

– brak dostępnych ofert pracy tradycyjnej, 
– konieczność pozostawania w domu (opieka nad dzieckiem, nad chorym, niepeł-

nosprawność). 
Takie osoby, które nie mogą znaleźć stałej pracy dostrzegają, że telepraca jest 

dla nich szansą, bo daje im jakiekolwiek źródło zarobkowania. 
Pozostała część respondentów opisywała sytuacje, w których wybór telepracy 

ma dobrowolny charakter. Telepraca – dzięki elastyczności, wykonywaniu pracy w 
dowolnym miejscu i czasie daje możliwość pogodzenia dotychczasowych obo-

wiązków (tradycyjna praca, nauka, opieka nad dzieckiem) z zarabianiem dodatko-

wych pieniędzy. Ponadto bardzo ważna, zdaniem większości badanych, jest umie-

jętność samodzielnej pracy: samodyscyplina, systematyczność, umiejętność samo-

dzielnego podejmowania decyzji oraz większa kreatywność. 
W jednym z wywiadów, pracownik firmy B, tak charakteryzuje podejście do 

pracy: „Myślę, że najtrudniejsze w pracy zdalnej takiego zespołu jak nasz jest na-

rzucenie sobie odpowiedniej dyscypliny. W żaden sposób nie mierzymy czasu 
pracy naszego zespołu, zakładamy, że wszyscy podchodzimy do zadań odpowie-

dzialnie i będą one wykonane w terminie. Ważne jest również to, żeby wyznaczyć 
konkretne miejsce, gdzie się pracuje i się tego trzymać. W ten sposób dajemy sobie 
szansę na rozdzielenie pracy i czasu wolnego”. 

Część respondentów uważa, że do telepracy najlepiej nadaje się typ domatora – 

osoby, która najlepiej czuje się w domu. Wskazywano również typ samotnika – 

osoby, która nie potrzebuje lub nawet unika częstych kontaktów z ludźmi.  
Motywem zainteresowania telepracą jest również chęć zarobienia dodatkowych 

pieniędzy. Część badanych twierdziła, że już posiada stałą pracę, ale wciąż dyspo-

nuje pewną ilością wolnego czasu, który chciałaby wykorzystać na dodatkową 
pracę. Dzięki telepracy ma możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Do tej 
grupy respondentów zaliczały się głównie osoby prowadzące jednoosobową dzia-

łalność i głównie biorące udział w projektach.  
Mimo generalnie negatywnego wizerunku niektórych zajęć, zawodów kojarzo-

nych z telepracą, wielu badanych deklaruje, że chce pracować w systemie telepracy 
(przynajmniej przez pewien czas), dostrzegając pozytywne aspekty nowej metody 
pracy, np. kierując się, bardziej komfortowymi warunkami pracy w domu, niż 
w tradycyjnym pomieszczeniu biurowym.  

W wielu przypadkach telepracownicy wskazywali, że wykonują zadania ła-

twiejsze, nie wymagające specjalistycznych kwalifikacji spośród przedsiębiorstw 
stosujących telepracę. Co drugi telepracownik stwierdził, że wykonuje zadania 
trudne, wymagające specjalnych kwalifikacji. Należy tu jednak zaznaczyć, że tele-

pracownicy zdani są zwykle tylko na siebie, rzadko bywają wspomagani przez 
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sekretarki, pomocników czy innych członków zespołu (choćby wirtualnego), co 
oznacza, że wykonują zarówno zadania trudne, jak i łatwe. 

W dwóch trzecich badanych telepracowników, w systemie telepracy zatrudnio-

ne są osoby, które wcześniej nie pracowały w tych przedsiębiorstwach w tradycyj-

nej biurowej formie pracy. Jedną trzecią telepracowników stanowią osoby wcze-

śniej pracujące w firmie jako pracownicy biurowi. 
Respondenci wśród telepracowników przedstawili dość szeroką gamę zadań ja-

kie można im w przyszłości powierzyć. Wymieniono między innymi: zadania 
związane z programami Unii Europejskiej, zadania sprzedażowe w tym sprzedaż 
internetową, usługi informatyczne, przygotowywanie lub uzupełnianie baz danych, 
obsługa serwerów przedsiębiorstw. 

Większość badanych menedżerów, reprezentujących stanowisko pracodawcy, 
z kolei generalnie wysoko oceniała zatrudnianie w systemie telepracy, kierując się 
niższymi kosztami pracy oraz efektywniejszą pracą. Zakładają, że rozwojowi firmy 
będzie towarzyszyć zatrudnienie większej liczby telepracowników. 

Z punktu widzenia pracodawcy najczęściej wskazywanymi korzyściami wpro-

wadzenia telepracy są: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwość 
zmniejszenia powierzchni biurowej, możliwość zatrudnienia osób mieszkających 

w dużych odległościach od centrali firmy oraz wzrost wydajności pracy i oszczęd-

ność czasu pracowników poświęconego na dojazdy do pracy: „Mamy w tym przy-

padku dostęp do większej liczby kandydatów, bo nie ogranicza nas lokalizacja 
biura i ewentualne kwestie relokacji. Poza tym, łatwiej jest umówić się nam na 
spotkanie online – zabiera to też mniej czasu dla strony, która w innym przypadku 
musiałaby do nas dojechać”140

. 

Inne często wskazywane korzyści telepracy to możliwość zatrudnienia wysokiej 
klasy fachowców niedostępnych w tradycyjny sposób. Należy tu dodać, że ponad 
jedna trzecia przedsiębiorstw stosujących telepracę dzięki telepracy korzysta z usług 
specjalistów, którzy nie są dostępni na lokalnym rynku pracy, a niecała jedna piąta 
przedsiębiorstw stosujących telepracę w formie telepracy zatrudnia osoby, dla któ-
rych na lokalnych rynkach nie ma żadnej pracy. 

Kolejne zalety wskazywane przez badanych to oszczędności finansowe związa-

ne z niższymi kosztami zarządzania personelem i administracji, lepszy obieg in-

formacji w firmie, a także większa wydajność telepracownika w porównaniu 

z pracownikiem w biurze. 

W przeprowadzonych wywiadach pracodawcy najczęściej wymieniali następu-

jące zalety pracy zdalnej: 
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 Por. Rozmowa z Krzysztofem Szymko, z firmy Ziflow. Artykuł Praca zdalna nie 

jest dla wszystkich dostępny: https://geek.justjoin.it/praca-zdalna-dla-wszystkich-poznaj-

historie-firmy-ktora-pracuje-zdalnym-zespole/ [5.7.2018]. 

https://geek.justjoin.it/praca-zdalna-dla-wszystkich-poznaj-historie-firmy-ktora-pracuje-zdalnym-zespole/
https://geek.justjoin.it/praca-zdalna-dla-wszystkich-poznaj-historie-firmy-ktora-pracuje-zdalnym-zespole/
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– wzrost wydajności/efektywność telepracowników – można domniemywać, iż 
występuje wzrost wydajności zwykle o 20 – 40%, a niekiedy do kilkuset pro-

cent
141

, 

– optymalizację stanu zatrudnienia, 
– redukcję zwolnień chorobowych, 
– zmniejszenie powierzchni biurowej, 

– ograniczenie konfliktów w pracy, 
– fakt, że pracodawca płaci za efekty pracy, a nie za czas poświęcony na wykona-

nie zadania,     

– oszczędność materiałów biurowych (przede wszystkim papieru), 
– zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach, które nie muszą opuszczać swo-

jego miejsca zamieszkania, i dlatego mogą podjąć pracę nawet w odległym 
geograficznie przedsiębiorstwie, 

– fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwiej rywalizować z dużymi 
firmami, 

– mniejsza liczba nadgodzin, za które należałoby zapłacić pracownikowi, 
– tworzenie miejsc pracy w regionach słabszych ekonomicznie, 
– tworzenie bazy dla nowych usług, produkcji. 

Najważniejsze korzyści dla telepracownika to: 
– pracownik nie musi poświęcać czasu i ponosić kosztów dojazdu do pracy, 
– wszystko robi szybciej i efektywniej poświęcając czas na samo wykonanie po-

wierzonego zadania,  

– następuje elastyczność nie tylko miejsca, ale zazwyczaj również czasu pracy, 
szczególnie, wtedy gdy telepracownik chciałby więcej przebywać w domu (cza-

sowo lub stale), 

– przestaje być istotny wiek i wygląd pracownika, 
– pracownicy są mniej zestresowani wykonując pracę w domu, 
– możliwość wykonywania pracy w dużej odległości od siedziby firmy, 
– jako telepracownicy mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne lub takie, 

które nie są w stanie wykonywać pracy poza miejscem zamieszkania, 
– większa satysfakcja z pracy – poczucie odpowiedzialności za własną pracę, 

mniejszy stres związany z pracą stacjonarną czy nieprzewidzianymi wydarze-

niami w biurze, 
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 Dobrze tę sytuację obrazuje komentarz E. Ela Bonda Head of Property & Workplace 

RBS Poland: „W Royal Bank of Scotland zbadaliśmy dokładnie, na których stanowiskach 
pracownicy mogą korzystać z elastycznych form pracy – poza kilkoma, związanymi z płat-

nościami, gdzie środowisko musi być regulowane, okazało się, że większość pracy możemy 
wykonywać zdalnie. Dziś ok. 80% naszych pracowników pracuje zdalnie przez dwa dni 

w tygodniu, co ważne nie zauważyliśmy obniżenia wskaźników jakości pracy podczas dni 
zdalnych, a zaangażowanie pracowników wzrosło”. Komentarz do The Remote Future. 

Rynek pracy zdalnej… s. 22. 
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– możliwość wykorzystania nowych technologii także w procesie nauki – poprzez 

szkolenia w systemie e-learning, 

– rozwój umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń. 
 

 
 

Wykres 24. Zalety pracy zdalnej – pracownicy.  

Opracowanie własne na podstawie badań (N = 235) 

 
Zdalni pracownicy na pytanie dotyczące najważniejszych zalet pracy zdalnej 

udzielali następujących odpowiedzi: 
– indywidualne tempo i metody pracy; większa kreatywność – 34%, 

– mniejsze ryzyko zarażenia się chorobami – 12%, 

– elastyczny czas pracy, redukcja stresu – 12%, 

– możliwość jednoczesnego czuwania nad własnym domem i rodziną – 10%, 

– ograniczenie dojazdów do pracy – 8%, 

– efektywniejsza praca – lepsze zarobki – 6%, 

– przestaje być istotny wygląd i wiek pracownika, a liczą się tylko umiejętności – 4%, 

– możliwość zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, czy osób dla matek 
z dziećmi – 4%, 
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– lepsza koncentracja uwagi – 4%, 

– tańsze i racjonalniejsze żywienie – 2%, 

– oszczędność na kosztach odzieży – 2%, 

– możliwość wykorzystania sprzętu służbowego do własnych potrzeb (w tym 
samokształcenia) – 2%. 

Korzyści z telepracy dotyczą również społeczeństwa i środowiska. 
Dla społeczeństwa korzyści wynikające z funkcjonowania telepracy są następu-

jące: 
– możliwość integracji na rynku pracy osób niepełnosprawnych lub osób ze 

szczególnymi wymaganiami co do środowiska pracy, 
– stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez wirtualizację 

rynku pracy, 

– uczestnictwo w globalnej sieci ekonomicznej (wirtualny rynek pracy). 

Dla środowiska naturalnego telepraca może generować następujące korzyści: 
– mniejsze natężenie ruchu na drogach, 
– mniej przejazdów do pracy oznacza mniejsze zanieczyszczenie powietrza, 

– lepsze wykorzystanie ziemi, budynków i biur, co znacząco wpłynie na optymal-

ny rozwój transportu, architektury rolnictwa i innych branż. 
Przedstawione powyżej korzyści telepracy, zarówno z punktu widzenia praco-

dawcy, jak i pracownika, wskazują na duże ekonomiczne, społeczne i gospodarcze 
znaczenie telepracy, jak również usprawnianie działania mechanizmu wolnej kon-

kurencji
142. Do powyższych pozytywów dochodzą również korzyści ekologiczne 

dla całego społeczeństwa związane ze zmniejszeniem natężenia transportu, co wią-
że się ze spadkiem zanieczyszczenia środowiska, którego degeneracja na obszarach 
miejskich jest coraz bardziej widoczna. W aspekcie makroekonomicznym z tele-

pracą wiąże się nadzieję na wyrównanie dysproporcji w gęstości zaludnienia róż-
nych regionów krajów i globu ziemskiego. Telepraca może być z powodzeniem 
wykonywana w różnych miejscach. Przewiduje się, że mieszkańcy wsi w przyszło-

ści będą w zasadzie pracownikami informacyjnymi. W tym wymiarze dodać nale-

ży, ze telepraca jest jedną z dróg ograniczenia bezrobocia143
. Warunkiem jest jed-

nak to, że telepracownicy muszą być specjalistami w swojej dziedzinie. Telepraca 
jest nadzieją na ograniczenie ruchu komunikacyjnego generowanego przez ludzi 
zdążających do pracy i powracających do domu z pracy. Nie bez znaczenia jest 
także to, że właściwości telepracy wskazują, iż jest to forma pracy ważna dla inwa-

lidów ruchowych, dla których codzienne dojeżdżanie do pracy jest wyjątkowo 
uciążliwe lub nawet niemożliwe i dla kobiet wychowujących dzieci. Telepraca jest 
również ważnym czynnikiem ułatwiającym małym i średnim firmom rywalizację 
z większymi podmiotami gospodarczymi, bo oznacza obniżenie kosztów pracy 
                                                      

142
 Por. B. Wyrzykowska, Przedsiębiorstwo bez pracowników – telepraca, „ Logistyka” 

4/2014, s. 3810. 
143

 Problem ten szczegółowo analizuje G. Spytek-Bandurska, Telepraca w Polsce – 

aspekty prawne i społeczne, op. cit., s. 144-146. 
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dając mniej rozwiniętym firmom możliwość oferowania swoich produktów po 
cenach zbliżonych do konkurencji operującej na znacznie większą skalę. 

Uogólniając wyniki przeprowadzonych badań telepracy można zaryzykować 
sformułowanie następujących wniosków: 
– telepraca cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób pracujących 

dotychczas w trybie stacjonarnym, a także poszukujących pracy, 
– zainteresowanie respondentów taką formą zatrudnienia ma pozytywne skutki 

dla rynku pracy, 

– respondenci są skłonni poprawiać swoją sytuację społeczną i ekonomiczną 
(szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi) wszelkimi 
dostępnymi, a przy tym przyjaznymi dla ich specyficznej sytuacji życiowej, me-

todami, 

– problemy prawne telepracowników powinny mieć swoje unormowanie w ko-

deksie pracy. 

Telepraca będzie w przyszłości coraz powszechniejszą formą świadczenia pracy 
w związku z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Dziś stwarza nowe możli-
wości zatrudnienia osobom o szczególnych potrzebach. Osoby, które zdobyły wy-

starczające umiejętności w dziedzinie telepracy mogą korzystać z zalet tego nowe-

go rodzaju organizacji pracy pracując w domu lub w określonej firmie. 
 

 

4.4. BARIERY WDROŻENIA SYSTEMU PRACY ZDALNEJ 

 
Jak już przedstawiono, telepraca jest metodą organizacji pracy, która wykorzy-

stuje nowoczesne technologie, redukuje koszty oraz poprawia dostępność i efek-

tywność wielu usług. Ten bardzo popularny w innych krajach rodzaj zatrudnienia, 
w Polsce napotyka na wiele barier. Kluczowy okazuje się brak wiedzy wśród 
przedsiębiorców na temat efektywnego wykorzystania telepracy w działalności 
biznesowej, świadomości korzyści wynikającej z takiej formy zatrudnienia oraz 
rozwiązań prawnych144

. 

Współczesna firma powinna szybko reagować na zmieniające się potrzeby ryn-

ku, ciągle zdobywać nową wiedzę, zwiększać szybkość dostarczania swoich usług, 
być w stałej komunikacji z klientem i optymalnie wykorzystywać umiejętności 
pracowników. W większości przypadków proces doskonalenia przedsiębiorstwa 
nie byłby możliwy bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Ich rozwój spo-

wodował, iż tradycyjne biuro można zamienić na stolik czy pokój w hotelu, skąd 
można mieć bezpieczny i szybki dostęp do sieci informacyjnej swojej firmy i wy-

konywać na odległość codzienną pracę. Telepraca jest metodą organizacji pracy, 
która pozwala na pogodzenie twardych wymagań rynkowych z indywidualnymi 

potrzebami pracowników. Dzięki szerokopasmowemu dostępowi do Internetu ofe-
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 Por. Raport z badań metodą Delphi… op. cit. s. 109-111. 
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rowanemu przez coraz większą liczbę operatorów, pracodawca i pracownik mogą 
być w stałym kontakcie. Coraz więcej jest miejsc publicznych, w których można 
połączyć się z Internetem. Dodatkowo, rozwój dostępnych usług telekomunikacyj-

nych pozwala na coraz łatwiejsze i tańsze rozmowy telefoniczne. 
Upowszechnienie telepracy ściśle związane jest z zastosowaniem nowych tech-

nologii informatycznych, wiąże się z możliwością ich rozpowszechnienia również 
na regiony słabiej rozwinięte. To z kolei przyczyni się do ich szybszego rozwoju 

i zlikwiduje obawy o zwiększenie się dysproporcji w zastosowaniu nowoczesnych 
technologii między wsią i miastem. Zapotrzebowanie na telepracowników będzie 
się rozwijać i zmieniać, powstaną nowe zawody uprawiane na odległość. Najwięk-

szy udział w rynku telepracy mają: graficy komputerowi (28 %), webmasterzy, 
pracownicy działów księgowości i finansów (ok. 33%), osoby przeprowadzające 
badania marketingowe („desk research”), w 22% są to zlecone usługi prawnicze, 
w 18% firm telepracownicy zajmują się projektami techniczno-inżynierskimi, 
a w 16% systemami informatycznymi

145. Z ww. badania na próbie ok. tysiąca firm 
wynika, że tylko 16% przedsiębiorstw stosuje telepracę. Firmy stale szukają sposo-

bów, by obniżyć wysokie koszty związane z zatrudnianiem etatowych pracowni-

ków. Być może jednym ze skuteczniejszych jest telepraca. Jedna piąta firm, które 
w ogóle wyraziły zaciekawienie tą formą zatrudnienia nie podała jednak żadnych 
obowiązków, które mogliby brać na siebie telepracownicy. Praca na odległość 
powoduje zagrożenia zarówno dla pracodawcy, jak również dla telepracownika.  

Problemy jakie może napotkać pracodawca decydujący się na zatrudnienie tele-

pracownika to: 

– wysokie koszty początkowe wdrożenia systemu pracy na odległość, 
– brak integracji w zespole, alienacja pracowników, 
– zjawisko izolacji i braku synergii pracownika z pracodawcą, 
– możliwość „wycieku” cennych dokumentów i danych poza firmę. 

Z punktu widzenia pracownika wadami telepracy są: 
– w polskich warunkach koszty połączenia z Internetem, 
– nieodpowiednie prawo pracy, nie regulujące tego typu stosunków między pra-

codawcą i pracobiorcą, 
– brak bezpośredniego nadzoru nad wykonywaną pracą i konieczność samodziel-

nego dopingowania się, 
– poczucie odosobnienia pracownika od grupy – „syndrom alienacji”, 
– groźba pracoholizmu – pracy „na okrągło”, bez końca, bez odpoczynku, 
– problemy telepracowników z oddzieleniem pracy od życia domowego (prywatnego). 
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 Badanie PBS: Telepraca – Raport z badania 1000 przedsiębiorstw. Inne jeszcze zaję-
cia, które firmy coraz częściej przekazują w ręce telepracowników, to: prace edytorsko-

redaktorskie (14%), badania marketingowe lub społeczne (11%), przygotowanie projektów 
architektonicznych (9%). Zdarzają się wśród nich copywriterzy (6%), tłumacze (3%), spe-

cjaliści public relations (1%). Jednak na razie tylko niewielu pracodawców dostrzega zalety 
tej formy zatrudnienia. www.telepraca-1000-firm. [2.07.2018]. 

http://www.telepraca-1000-firm/
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Powyższe aspekty telepracy potwierdzają w pełni wyniki badań przeprowadzo-

nych na użytek niniejszej pracy. Uczestniczący w badaniu zdalni pracownicy oba-

wiają się izolacji społecznej, na skutek ograniczenia lub utraty kontaktów między-

ludzkich. Telepraca wywołuje kontrowersyjne opinie. Ma swych zwolenników, 
lecz i bardzo wielu zaciekłych przeciwników. Zalety i wady telepracy, korzyści dla 
pracowników, pracodawców i społeczeństwa są już bardzo dobrze rozpoznane.  

Wśród badanej przez autora grupy, ambiwalentny stosunek do telepracy, 

a w niektórych przypadkach wręcz negatywny, częściej posiadają osoby słabiej 
wykwalifikowane. Respondenci ci silniej podkreślają negatywne aspekty również 
samej metody telepracy, takie jak: izolacja społeczna lub trudności z rozdzieleniem 
czasu pracy od czasu wolnego. Tak wypowiadali się operatorzy systemów. Część 
z badanych, która zdecydowanie negatywnie ocenia wykonywane przez siebie 
pracr (badanie rynku, wprowadzanie danych), stara się znaleźć tradycyjną pracę – 

lepiej płatną, stałą i ciekawszą: „Niestety nie mam tego komfortu, który posiadają 
osoby, które codziennie wychodzą do pracy. Wychodząc z biura, mogą zapomnieć 
o problemach zawodowych i zająć się np. rodziną. U mnie wszystko się łączy ze 
sobą. W domu mam wymieszane życie zawodowe z osobistym. Czasem też mam 
problem ze skupieniem się na pracy”146

. Badani posiadający niezdecydowany sto-

sunek do telepracy chcą przynajmniej na jakiś czas wrócić do tradycyjnej pracy 
w biurze. Główne przyczyny to brak codziennego kontaktu z ludźmi (wydaje się, 
że kobiety silniej od mężczyzn odczuwają brak kontaktów międzyludzkich) oraz 
zmęczenie nieregularnym trybem życia147

.  

Następna przeszkoda jest pochodną samej natury tej formy zatrudnienia – tele-

praca charakteryzuje się ograniczoną liczbą ofert pracy, dość często dostępne są 
jedynie prace niskopłatne i mało prestiżowe148. Wskazywane przez respondentów 
negatywne strony pracy zdalnej dotyczą nie tyle samej telepracy jako nowej meto-

dy pracy, co zawodów i zajęć z nią kojarzonych, takich jak wprowadzanie danych 
do komputera czy zadań operatorów systemów komputerowych. Ponadto, zdaniem 
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 Pracownik firmy A zajmujący się wprowadzaniem danych. 
147

 W badaniu przeprowadzonym przez Glogoforce na temat wartości relacji w pracy, 
87% respondentów stwierdziło, że ufa swoim współpracownikom, a 93% przyznało, że 
zależy im na wysokiej opinii w oczach osób, z którymi pracują. Więzi te zwiększają zaan-

gażowanie i chęć poświęcenia dla firmy. Cisco ustaliło, że dla skutecznej współpracy 
szczególnie ważne są bezpośrednie relacje, które zwiększają produktywność, wydajność 
oraz innowacyjność. M. Ferguson, Przestań zaniedbywać pracowników zdalnych, Harward 
Business Reviev, dostęp: https://www.hbrp.pl/b/przestan-zaniedbywac-pracownikow-

zdalnych/P6Z4mEhJT [2.7.2018]. 
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 Jak podawali autorzy artykułu ,Homeworkers 'exploited' by firms, w 2004 r.: milio-

nowa grupa osób pracujących w domu w Wielkiej Brytanii jest pozbawiona podstawowych 

praw pracowniczych, takich jak płatne urlopy, czy wynagrodzenie chorobowe, pracując 
często za stawkę niższą, niż wymagana przez prawo płaca minimalna. news.bbc.co.uk/1/hi. 
[04.07.2018]. 

https://www.hbrp.pl/b/przestan-zaniedbywac-pracownikow-zdalnych/P6Z4mEhJT
https://www.hbrp.pl/b/przestan-zaniedbywac-pracownikow-zdalnych/P6Z4mEhJT
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telepracowników, telepracodawcy uważają ich za pracowników drugiej kategorii 
i mają do nich ograniczone zaufanie. 

Ważnym źródłem krytyki telepracy jest nietrwały charakter zawieranych umów 
z telepracownikami

149. Telepracodawcy bardzo rzadko decydują się na zatrudnienie 
telepracownika na umowę o pracę. W rezultacie, telepracownicy postrzegają swoją 
pracę jako niestałą, niepewną. Zaledwie 18% badanych jest pracownikami etato-

wymi. Pozostali to osoby pozostające na samozatrudnieniu lub umowie-zlecenia.  

Respondenci odnosząc się do wad stosowania telepracy najczęściej udzielali 
odpowiedzi wskazujących na problemy związane z koniecznością wykorzystywa-

nia rozwiązań teleinformatycznych podczas stosowania telepracy. Do negatywnych 

stron wykonywania telepracy zaliczono także zależność efektywności telepracy od 
awaryjności technologii informatycznych oraz możliwość utraty informacji lub jej 
przechwycenia przez osoby niepowołane wskutek ataków na serwer, wirusów, 
włamań do sieci i tym podobnych zjawisk. Dość często wymieniano też inne wady 
związane z koniecznością wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych, takich 
jak: wysokie ceny usług telekomunikacyjnych, ograniczoną dostępność do niektó-
rych usług telekomunikacyjnych itp. W urządzenia takie, jak: telefon, łączność 
satelitarna lub kablowa zaopatrzyć się muszą sami pracobiorcy, jeżeli chodzi zaś 
o komputer, drukarkę, skaner i fax to można je dzierżawić od pracodawcy, mieć 
dostęp w firmie (telecentrum) lub posiadać prywatny sprzęt150

. 

Kolejna grupa wskazywanych wad telepracy dotyczyła psychologicznych 
aspektów zarządzania personelem. Poczucie braku wsparcia i osamotnienia tele-

                                                      
149

 Dane te potwierdzają także badania przeprowadzone przez G. Spytek-Bandurską, 
gdzie na 11 przebadanych pracowników, aż 9 było zatrudnionych na umowę czasową. 
op.cit. Telepraca w Polsce… s. 148. 

150
 Oto treść jednego z ogłoszeń dotyczącego pracy zdalnej na stanowisko teleankietera:  

Oferujemy: 

– od 13 do 20zł brutto za godzinę pracy, 

– elastyczne godziny pracy - sam decyduj ile i kiedy chcesz pracować, 

– premie za zaangażowanie (np. bonusy za pracę w weekendy), 
– pracę zdalną, w domowym zaciszu lub w biurze w Sopocie, 

– możliwość skorzystania z karty MultiSport, 

– rozwój w strukturze firmy, 

– konkursy z biletami do kina. 

Poszukujemy osób: 
– osób, które ukończyły 17 lat. Nie stawiamy górnej granicy wiekowej! 
– komunikatywnych i z dobrą dykcją, 

– z pozytywnym nastawieniem i zaangażowanych w powierzone obowiązki. 
Wymagania sprzętowe do pracy w domu: 
– komputer ze stałym dostępem do Internetu, 
– słuchawki z mikrofonem, 

Ogłoszenie dostępne: http://sopot.lento.pl/pbs-poszukuje-teleankieterow,4407253.html, 

[3.7.2018]. 

http://sopot.lento.pl/pbs-poszukuje-teleankieterow,4407253.html
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pracowników oraz ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika zostały 
wskazane przez badanych najczęściej. Kolejne wady telepracy związane z zarzą-
dzaniem personelem to bariery komunikacyjne pomiędzy pracodawcą, a telepra-

cownikiem związane z brakiem form bezpośredniej komunikacji i koniecznością 
wykorzystywania do tego celu technologii teleinformatycznych, oraz łatwe popa-

danie w pracoholizm.  

Telepracodawcy nie ufają telepracownikom, mają bowiem z nimi dość spora-

dyczne kontakty, a nad bieżącym wykonywaniem obowiązków mają tylko ograni-

czoną kontrolę. Pracodawcy też z uwagi na chęć obniżenia kosztów pracy oraz 
brak zaufania do telepracownika unikają podpisywania z nim stałej umowy o pracę. 

Ciągła praca w domu zaburza także życie rodzinne. Dotyczy to w głównej mie-

rze kobiet, które godzą obowiązki zawodowe z obowiązkami domowymi. W róż-
nych krajach prowadzone badania dowodzą też, iż niezależnie od płci telepraca nie 
pozostawia więcej wolnego czasu niż zatrudnienie tradycyjne. Ponieważ jest „stale 
obecna”, pracownicy czują się zobowiązani do jej wykonywania często dłużej, niż 
robiliby to w biurze.  

Obserwacje wśród telepracowników dowodzą, że praca w domu wzmaga stres 
i ogranicza dostępną przestrzeń życiową. Telepracobiorcy mają często poczucie 
osamotnienia i braku wsparcia wtedy, kiedy zawiedzie sprzęt, czy wówczas, gdy 
stają przed trudnym do rozwiązania problemem merytorycznym. Oddzielenie od 
tradycyjnego środowiska pracy sprawia, że telepracownik może nie uzyskać na-

tychmiastowych wskazówek dotyczących oceny jego pracy. Oznacza to, że część 
pracy musi wykonać bez zgody czy nadzoru przełożonego. W zakresie takich dzia-

łań, jak: analizy i diagnozy oraz projektowanie, telepraca może ograniczać eduka-

cyjną rolę kierownika151
.  

Zdarza się, że gdy minie początkowy okres zachwytu i zadowolenia telepracą, 
zwłaszcza zaś zachłyśnięcie się niezależnością i brakiem bezpośredniego nadzoru, 
telepracownik w następstwie narastającego poczucia alienacji traci zapał do tej 
formy pracy. Brak narzuconej organizacji pracy, bezpośredniego nadzoru kierow-

niczego może prowadzić do pogorszenia jakości pracy, a nawet stopniowego obni-

żania się kwalifikacji zawodowych. Dla wielu ludzi codzienne wychodzenie do 
pracy o tej samej godzinie to najlepszy trening dyscypliny. Oznacza to, że w tele-

pracy konieczne jest ujęcie nowych jakościowo czynników motywacyjnych i roz-

wiązań organizacyjnych. 

                                                      
151

 Por. H. Wojtaszek, Analiza procesu zarządzania nowoczesnymi kanałami komunika-

cji w motywowaniu pracowników na przykładzie banku Y. Studium przypadku. ,,ZH WSH 
Zarządzanie” 2015 (1), s. 83-100. W opisywanych wynikach badań autor, pisze: ,,(..) istot-

ne znaczenie w procesie motywowania pracowników mają relacje z przełożonym, a wśród 
nich kontrolowanie pracy podwładnych. Po dokonanej przez przełożonego kontroli 44% 
respondentów podaje, iż wpłynęła ona na nich mobilizująco, wywołując zwiększoną chęć 
do pracy. Natomiast 36% badanych wykazało, iż towarzyszy im strach. Tylko 8% nie wy-

kazuje żadnych stanów emocjonalnych podczas kontroli przez przełożonego”. 
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Dodatkowo praca w sieci powoduje często „amorficzność” – brak tradycyjnych 

charakterystyk człowieka (wiek, płeć, wygląd zewnętrzny) staje się przyczyną no-

wej anonimowości. 
Największym chyba mankamentem dla telepracownika jest brak kontaktów 

międzyludzkich, co powoduje, że pracownicy domowi źle się czują i w efekcie ich 
produktywność początkowo wyższa z czasem spada. Istotną kwestią jest również 
umiejętność rozdzielenia pracy od życia prywatnego. W tradycyjnej formie zatrud-

nienia jest to dużo łatwiejsze, ponieważ rozgraniczeniem tym jest miejsce pracy. 
Pracujący w domu nie mają tej bariery, co może powodować różne kłopoty rodzin-

ne. Nasuwa się tu jeszcze jeden problem. Kiedy różnica pomiędzy czasem wolnym, 
a pracą zaciera się, spada również wartość czasu wolnego i wypoczynku152

. 

Nie jest także jasne, jak telepraca wpływa na możliwość awansu pracownika. 
Niektórzy są zdania, że na karierę bardziej wpływa rodzaj i sposób wykonywania 
pracy, inni uważają, że rozwój zawodowy możliwy jest tylko przy pracy wykony-

wanej w zespole pracującym pod jednym dachem. 
Praca zdalna nie jest także pozbawiona barier dla tych, którzy mogliby najwię-

cej na niej skorzystać, czyli niepełnosprawnych. Podjęcie pracy poza siedzibą fir-
my często uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. Tymcza-

sem tylko 3,8% niepełnosprawnych w Polsce ma wykształcenie wyższe, aż 27,5% 
podstawowe i niepełne podstawowe ok.12%153. Telepraca jest uznawana za szansę 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Jej wykorzystaniem zainteresował się 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworząc pilotażowy 
program „Telepraca”154

. 

 

                                                      
152

 Por. T. Załega, Praca zdalna – obraz przemian w Polsce…, op. cit., s. 35-45. 
153

 Widać także wyraźną zależność wartości wskaźnika od wieku i poziomu wykształ-
cenia badanych. Wartość wskaźnika wyraźnie spada wraz ze wzrostem wieku – w grupie 

osób młodszych wynosi 41,5 pkt, podczas gdy w grupie osób najstarszych – 36,2. W przy-

padku poziomu wykształcenia, przeciwnie, im wyższy poziom wykształcenia, tym wartość 
wskaźnika większa – w grupie osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym wynosi 
29,5 pkt, zawodowym – 35,2 pkt, podczas gdy w grupie osób z wykształceniem wyższym – 

52,8 pkt. Wartość wskaźnika jest także wyraźnie wyższa w stosunku do średniej wśród 
osób obecnie pracujących (50,7 pkt), zaś wyraźnie niższa wśród osób zamieszkałych 
w placówkach (np. DPS) (20,8 pkt). Dane pochodzą z raportu PFRON z 08.2017 r. doty-

czącego potrzeb osób niepełnosprawnych. Omówienie raportu dostępne na: 
https://www.nie-pelnosprawni.pl/wydarzenia/pfron-zus-nfz/5923-raport-pfron-

niepe%C5%82nosprawni-nie-szukaj%C4%85-pracy.html. [07.2018]  
154

 Jest jednym z dopuszczalnych typów projektów konkursowych na działania służące 
tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudnia-

nia w ramach Działania 1.4 SPO RZL Europejskiego Funduszu Społecznego. 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8025. [24.06.2018].  

https://www.nie-pelnosprawni.pl/wydarzenia/pfron-zus-nfz/5923-raport-pfron-niepe%C5%82nosprawni-nie-szukaj%C4%85-pracy.html
https://www.nie-pelnosprawni.pl/wydarzenia/pfron-zus-nfz/5923-raport-pfron-niepe%C5%82nosprawni-nie-szukaj%C4%85-pracy.html
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8025
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4.5. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

 
Awans cywilizacyjny, który nastąpił w chwili wejścia Polski do Unii Europej-

skiej zaczyna przynosić pozytywne rezultaty także w przypadku telepracy. Korzy-

ści są wielorakie, np. odejście od monopolu telekomunikacyjnego, co powinno 
przynieść w dłuższej perspektywie obniżenie kosztu dostępu do Internetu, możli-
wość wzorowania się na rozwiązaniach unijnych, czy też możliwość uczestnictwa 
w unijnych programach rozwoju obejmujących telepracę155

. Nie mniej jednak tele-

pracownik powinien mieć zapewnione miejsce pracy w postaci tzw. wirtualnego 
biura.  

W rezultacie zwiększającej się liczby przedsiębiorstw, które zdecydowały się na 

wdrożenie systemu pracy zdalnej, konieczne stało się znalezienie i rozpowszech-

nienie nowych rozwiązań służących sprawnemu zarządzaniu pracą w nowych uwa-

runkowaniach, w tym przede wszystkim kontroli efektywności pracowników. Za-

stosowanie telepracy może przynieść przedsiębiorstwu korzyści poprzez zwiększe-

nie efektywności pracy personelu i obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem 
biura. Aby taki system mógł przynieść wymierne korzyści, niezbędne jest przefor-

mułowanie strategii zarządzania organizacją, uwzględniając wyzwania nowego 
modelu organizacji pracy. Wśród zmian, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach 
wdrażających system pracy zdalnej, do najważniejszych, mających wpływ na spo-

sób ich funkcjonowania, a zatem determinujących tworzenie nowych struktur, na-

leży zaliczyć: 
– zainicjowanie procesu wirtualizacji przedsiębiorstw, który prowadzi do wy-

kształcenia się tzw. organizacji bez ścian, 
– wprowadzenie nowego systemu ewidencji czasu pracy, tj. karty pracy zdalnej, 

– dokonywanie podziału stanowisk pracy, czyli wspólnego wykonywania obo-

wiązków pracowniczych przez dwie i więcej osób w sprawach kierowanych do 
różnych działów w przedsiębiorstwie156

. 

Należy również zwrócić uwagę na nowe wymagania kierowane pod adresem 
pracowników – kluczową kompetencją, pożądaną u pracowników jest wysoka sa-

moorganizacja pracy. Konieczne staje się także zastosowanie trafnych rozwiązań 
w zakresie motywowania w sytuacji, gdy telepracownik nie znajduje się w biurze 

                                                      
155

 Według Komisji Europejskiej w państwach UE telepracę świadczy około 10 mln 
osób. Ponad połowa z nich prowadzi działalność na własny rachunek. Około 4,5 miliona 
pracowników zatrudnionych na odległość wykonuje pracę w ramach stosunku pracy. 
G. Spytek-Bandurska, Telepraca i jej niewykorzystany potencjał, „Dialog”, ,,Centrum Part-
nerstwa Społecznego” nr 4/2013 (39). 

156
 Por. M. Gibutowski, Założenia koncepcyjne kontroli czasu zdalnej pracy, materiały 

z konferencji: Telepraca – szansą czy zagrożeniem na rynku pracy? w: V konferencja 
z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, http://www.e-mentor.edu.pl/ mo-

bi/artykul/index/numer/5/id/61. [29.6.2018] 

http://www.e-mentor.edu.pl/%20mobi/artykul/index/numer/5/id/61
http://www.e-mentor.edu.pl/%20mobi/artykul/index/numer/5/id/61
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przedsiębiorstwa. Uzyskuje on szeroką autonomię i jest rozliczany z wyników 

pracy, a zatem zmianie ulega również perspektywa relacji przełożony – podwład-

ny. W strukturach projektowych, które są charakterystyczne dla przedsiębiorstw 
stosujących telepracę, bardziej są potrzebni liderzy, niż klasyczni menedżerowie-

nadzorcy. 

Miejsce pracy telepracownika powinno być zgodne z normami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Podsumowując wirtualne biuro powinno być tak zorganizowane 
i wyposażone, aby: 

● Umożliwiało wirtualną obecność telepracownika 

Telepraca nie usuwa nikogo z pola widzenia – telepracownik to ktoś obecny 
wirtualnie. W tym celu należy wykorzystać dwie metody kontaktu wirtualnego: 
elektroniczna listę dyskusyjna oraz wideo-konferencję. Elektroniczna lista dysku-

syjna umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast wi-

deo-konferencja stanowi interaktywny kontakt wzbogacony o fonię i wizję. Zasto-

sowanie tej metody zależy od dostępności szybkich łączy oraz obniżenia kosztów 
miniaturowych kamer cyfrowych. Wirtualna obecność wprowadza aspekt społecz-

ny procesu pracy i stanowi jeden z głównych środków komunikowania się z prze-

łożonymi, współpracownikami czy klientami. 

● Spełniało wymogi kompatybilności związanej z oprogramowaniem i sprzę-
tem  

Warunkiem skutecznego przebiegu pracy niezbędne jest zachowanie wymogu 
kompatybilności, czyli zgodności pod względem parametrów technicznych zarów-

no SW – oprogramowania, jak i HW – sprzętu teleinformatycznego (komputer, 
kamera cyfrowa, drukarka). Standardowe wyposażenie wirtualnego biura obejmu-

je: osobisty komputer, modem, telefon z automatyczną sekretarką, dostęp do pocz-

ty elektronicznej, kamera cyfrowa. W niektórych przypadkach niezbędny będzie 
zakup dodatkowych urządzeń, takich jak np. fotokopiarka. 

● Regulowało precyzyjnie status prawny telepracownika i spełniało wymogi 
bhp. 

Umowa o pracę w systemie zdalnym ma być tak sformułowana, aby dokładnie 
określała kwestie ubezpieczenia pracownika (od nieszczęśliwych wypadków, np. 
porażenia prądem), świadczeń zdrowotnych w przypadku choroby (np. przeziębie-

nie – „do pracy nie musisz iść, a pracować możesz”) oraz ubezpieczenia wirtualne-

go biura (przed pożarem, kradzieżą, utratą danych). Stanowisko pracy winno speł-
niać wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – w tym celu 

przed podpisaniem umowy, stanowisko powinno być sprawdzone przez lekarza 
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medycyny pracy i pracownika bhp, a w razie potrzeby należy wprowadzić stosow-

ne korekty
157

. 

Zasadnicza różnica pomiędzy telepracownikiem stacjonarnym – „domowym” 
lub pracującym w telecentrum a telepracownikiem nomadycznym polega na innej 
konstrukcji biura

158
. W przypadku telepracownika domowego kluczowe jest przy-

gotowanie przestrzeni do pracy, stanowiska zgodnego z normami bhp oraz wszyst-

kich niezbędnych urządzeń peryferyjnych, w przypadku pracownika nomadyczne-

go najważniejszy jest sprzęt niewielkich rozmiarów (notebook czy też drukarka) 
oraz zapewnienie łączności z Internetem poprzez telefon komórkowy. 

W procesie ewaluacji należy uwzględnić zarówno cechy pozytywne, jak i nega-

tywne proponowanego rozwiązania. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że telepraca 
jako zjawisko całkowicie nowe powoduje powstawanie całkowicie nowych stosun-

ków, możliwości. Jest ona również w dużej mierze zależna od uwarunkowań tech-

nologicznych pozwalających na swobodny przepływ informacji.  
Wiele zależy tu od kwalifikacji pracowników: nie ma zbyt wielu bezrobotnych, 

którzy byliby w stanie świadczyć prace wymagające dużego wkładu intelektualne-

go, a tym bardziej przez sieć. Znaczenie telepracy dla takich regionów to raczej 
dostarczenie do nich za pomocą sieci pracy wymagającej wysokich kwalifikacji 

przez osoby z regionów (miast) lepiej rozwiniętych, co może pobudzić lokalną 
przedsiębiorczość. 

Postęp technologii telekomunikacyjnych, któremu towarzyszy wzrost świado-

mości informacyjnej społeczeństwa, pozwolił na stworzenie możliwości pracy 
zdalnej dla wielu nowych grup zawodów. W praktyce każda praca pozbawiona 
konieczności fizycznej obecności pracownika może być wykonywana zdalnie. 
Ekonomiczne korzyści wynikające z zastosowania telepracy zostały wykorzystane 
przez firmy sięgające po nowoczesne rozwiązania w celu minimalizacji kosztów. 

Przestawienie się na telepracę w domu najłatwiej przychodzi pracownikowi, 
który już dysponuje doświadczeniem i odpowiednimi umiejętnościami, potrzeb-

nymi do wykonywania danej pracy. 

                                                      
157

 Choć szczegółowe przepisy regulujące telepracę zostały wprowadzone do ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.) – dalej k.p., w 2007 roku, to wciąż nie do końca wiadomo, jakie konkretnie obowiązki 
w zakresie bhp spoczywają na pracodawcy zatrudniającym pracownika w takiej właśnie 
formie. Nie budzą tutaj wątpliwości przepisy określające obowiązki w zakresie zapewnie-

nia badań profilaktycznych, szkoleń z dziedziny bhp, dokonania oceny ryzyka zawodowego 
czy zapewnienia sprzętu spełniającego odpowiednie wymagania, bowiem te wydają się 
oczywiste. Inaczej jest jednak z interpretacją tych, które są związane z samą organizacją tej 
pracy, kontrolą jej wykonywania oraz odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie przepisów 
bhp. http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/bezpieczna-telepraca [25.6.2018]. 

158
 Por. formy telepracy, jakie wyróżnia organizacja European Telework Online (ETO) 

obejmują: telepracę domową, telepracę mobilną (nomadyczną), telecentra, telechatki speł-
niające podobne funkcje jak telecentra na terenach wiejskich i podmiejskich i  relokalizację 
funkcjonalną. http://www.eto.org.uk. [09.07.2018]. 

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/bezpieczna-telepraca
http://www.eto.org.uk/
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Zuzanna Przybyła, założycielka agencji doradczej World Is Your Office: 

„W mojej karierze nie raz miałam taką sytuację, że moi koledzy i osoby 
z zespołu mówiły „jutro pracuję z domu, bo muszę coś dokończyć i muszę się sku-

pić”, bo paradoksalnie biuro nie jest najbardziej optymalny miejscem, w którym 
można wykonywać swoją pracę. Skupienie i wzrost produktywności – 91% osób 
twierdzi, że jest bardziej produktywnym podczas telepracy, pracy zdalnej. Praca 
zdalna daje możliwość poświęcenia się swoim zainteresowaniom. Często taki ro-

dzaj pracy jest połączony z elastycznością godzin pracy, co umożliwia realizowa-

nie innych rzeczy, które są dla nas ważne w życiu – można coś załatwić, uprawiać 
sport, dbać o zdrowie poprzez na przykład ugotowanie sobie obiadu podczas pracy 
w domu, w czasie przerwy. Jest to też unikanie stresujących dojazdów, oszczęd-

ność czasu – przez to, że człowiek jest w stanie uniknąć dwóch godzin w korkach 
ciągu dnia, to nie jest problemem żeby popracować te pół godziny czy godzinę 
dłużej w ciągu dnia i to też jest z korzyścią dla pracodawcy”159

. W niektórych wy-

padkach można zapewnić takie umiejętności przez dodatkowe przeszkolenie, ale 
powinno to być określone przed rozpoczęciem telepracy. Ci pracownicy, którzy 
mają trudności z dostosowaniem się do nowych sytuacji, mogą też napotykać trudno-

ści w środowisku pracy. Pracownicy o postawach innowacyjnych i elastycznej natu-

rze zapewne nie będą mieć z tym trudności albo też trudności te będą niewielkie. 
Nieduża popularność tego rodzaju zatrudnienia w naszym kraju spowodowana 

jest obecnie niepewnością potencjalnych pracowników co do wynagrodzenia, wa-

runków umowy oraz możliwości awansu zawodowego. 
Niezaprzeczalną korzyścią telepracy domowej jest fakt, że pracownik nie musi 

jeździć lub chodzić do biura, lecz może pracować w domu, wyniki swojej pracy 

przesyłając za pomocą komputera do firmy oszczędzając tym samym czas 
i pieniądze, które musiałby wydać na dojazd do pracy. Ma to szczególne znaczenie 
także dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dla których codzienne podróże do 
pracy i z pracy stanowią duży problem. Dla pracodawcy pracownik pracujący 
w domu to oszczędność energii elektrycznej, kosztu wynajmu lokalu i obsługi ad-

ministracyjnej. 

Prognozuje się, że telepraca będzie coraz bardziej popularna także dlatego, że 
pozwala pracownikowi dysponować czasem zgodnie z własnym rytmem pracy. 
Umożliwia też pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. Telepraca jest 
zalecana jako forma aktywizacji zawodowej matek z dziećmi, opiekunów osób 
starszych lub niepełnosprawnych. Uregulowanie telepracy zwiększyło elastyczność 
organizacji pracy zawodowej i zapewni pracującym w tej formie ochronę prawną. 

Zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu pracy160
 za telepracę uważa się pracę, która jest 

wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komu-

                                                      
159 M. Jankowski, Praca zdalna – jak kontrolować pracowników i budować dobrą at-

mosferę w zdalnym zespole. Rozmowa dostępna na: https://malawielkafirma.pl/praca-

zdalna/. [29.6.2018].  
160 DzU 2007, r. Nr 181, poz. 1288. 
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nikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektro-

niczną. Nowe przepisy umożliwią osobie ubiegającej się o pracę wybór tej formy 
zatrudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Jeśli pracownik ma za-

wartą umowę o pracę, wtedy wszelkie zmiany będą wprowadzone za porozumie-

niem stron. Ponadto pracownicy zyskają możliwość zmiany sposobu i miejsca 

wykonywania pracy również w trakcie zatrudnienia. 
Dotyczy to zwłaszcza powrotu do poprzednich warunków wykonywania pracy. 

Pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, który odmówił wykonywania 
telepracy. 

O ile wdrażane są regulacje w prawie dotyczące świadczenia pracy poza siedzi-

bą firmy, o tyle, przepisy BHP nie regulują telepracy i jej specyficznych cech. Na 
razie istnieją tylko indywidualne lub zbiorowe umowy o telepracę, przygotowywa-

ne przez zainteresowane przedsiębiorstwa. 
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że ponad 80% ankietowanych nie 

ma gwarancji zatrudnienia w postaci umowy o pracę, a 75% z nich nie ma możli-
wości pracy przy użyciu sprzętu firmowego. 1/3 badanych przyznawała również, 
że nie jest zadowolona z osiąganych dochodów, co zmusza ich do świadczenia 
pracy dla więcej niż jednego pracodawcy. Takie podejście do pracownika skutkuje 
dużą rotacją pracowników i brakiem lojalności z ich strony, co paradoksalnie wy-

mieniają pracodawcy jako główne zagrożenia wynikające z wdrożenia pracy zdal-

nej, dodając do już wymienionych brak dyscypliny pracowników. W przypadku 
telepracowników – szczególnie niewykwalifikowanych – nagminne jest stosowanie 

umów cywilno-prawnych tzw. śmieciowych bądź umów o dzieło. Spora grupa 
pracodawców wymaga, aby taki pracownik prowadził działalność gospodarczą 
i podpisują wtedy umowę z jednostką gospodarcza, która wystawia faktury za wy-

konaną pracę. Jak znacząca to grupa, pokazały wyniki badań ankietowych prze-

prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy
161

. 

Przedstawione wyniki badań pokazują wyraźny podział jaki funkcjonuje między 
pracownikami zdalnymi, który uzależniony jest od kwalifikacji, rodzaju wykony-

wanej pracy, a co za tym idzie – wynagrodzenia. Konsekwencją tego podziału jest 
stosunek do wykonywanej pracy. Pierwszą grupę stanowią wysoko wykwalifiko-

wani specjaliści, którzy możliwość pracy zdalnej traktują w kategoriach udogod-

nienia stwarzającego większe możliwości i poprawiającego komfort pracy. Wielu 
z nich nie jest związanych wyłącznie z jednym pracodawcą, co daje im możliwość 
uzyskiwania wyższych dochodów niż pracownikom zatrudnionym na etacie u jed-

nego pracodawcy (1/3 badanych). W ich przypadku jednak zachodzi ryzyko braku 

identyfikacji z firmą, co może przekładać się na zaangażowanie w pracy i lojalność 
wobec pracodawcy. 

Na przeciwległym biegunie znajdują się telepracownicy niższego szczebla, któ-
rzy z różnych względów nie traktują telepracy jako docelowej. Ponad 30% bada-

nych to rodzice, którzy wybrali tę formę pracy na czas opieki nad dziećmi. Można 
                                                      

161
 Patrz wykres 8, s. 151. 
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z tego wysnuć wniosek, że kiedy dziecko będzie gotowe do pójścia do przedszko-

la/szkoły zrezygnują z pracy zdalnej. Tymczasowe traktowanie pracy, dla praco-

dawcy jest mało komfortowe, gdyż jak wynika z badania, duża grupa pracowników 
w zdalnej firmie nie pracuje dłużej niż rok lub dwa, co dla pracodawcy oznacza 
małą stabilność zatrudnienia wymuszającą ciągły proces rekrutacji. Przewaga pra-

cowników o niskim stażu pracy warunkowana jest również niskimi zarobkami, 
często nie przekraczającymi 2 tys. zł. Ponadto zaledwie 18% pracowników zdal-

nych pracuje na umowy o pracę. Reszta zatrudniona jest na umowy zlecania lub 
umowy o dzieło lub pozostaje na samozatrudnieniu. 

Telepraca oprócz samodzielności, wymaga od pracownika również samodyscy-

pliny, której brak może doprowadzić do obniżenia wydajności i niemożności od-

dzielenia pracy zawodowej od życia osobistego. Wielu z telepracowników po pew-

nym czasie zaczyna mieć poczucie izolacji. Szczególnie dotyczy to kobiet, które 
mają w większym stopniu niż mężczyźni rozwinięty instynkt społeczny. Warto 
jednak podkreślić, że relatywnie duża grupa (34% ankietowanych) zauważa pozy-

tywne aspekty telepracy, dzięki której mogą pracować w indywidualnym tempie 

i wykazać się kreatywnością. 
Telepraca jednak, w ciągle rozwijającej się globalizacji i sytuacji na rynku pra-

cy, który staje się rynkiem fachowców, szczególnie w branży IT, jest szansą na 
rozwijanie świetnie funkcjonujących przedsiębiorstw, zatrudniających specjalistów 
niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Organizacja i system pracy takiego 
przedsiębiorstwa musi brać pod uwagę szczególny sposób rekrutacji, zarządzania 
i kontroli wyników pracy zatrudnionych w nim osób. Sposób zarządzania – jak 

pokazują przeprowadzone badania – musi być jednak uzależniony od rodzaju wy-

konywanej pracy i kompetencji pracowników162
. 

 

 

                                                      
162

 Szerzej na ten temat: M.K. Wyrwicka, A.U. Grzelczak, A. Krugiełka, Polityka ka-

drowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, op.cit., 
s. 64-66. 
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Przemiany, które zachodzą we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim 
globalizacja, rewolucja technologiczno-informacyjna i nasilająca się konkurencja, 

przesądzają o konieczności wprowadzania szybkich dostosowań rynku pracy do 
zmieniających się uwarunkowań. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy 
w stronę rynku pracownika163, procesy wyraźnego segmentowania rynku pracy 
oraz zwiększające się koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa 
wymuszają nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą poszerzyć 
zatrudnienie. Przy czym doświadczenia wielu państw dowodzą, iż zastosowanie 
elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy może istotnie przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu164, choć oczywiście trudno byłoby wykazać, iż przyczyniają 
się do tego jedynie te formy – należy raczej mieć na względzie ich połączenie 
z innymi działaniami na rynku pracy i w gospodarce. 
 

 

5.1. W STRONĘ ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA 

 
Przedstawione procesy są konsekwencją prognozowanego od lat zjawiska kur-

czenia się liczby miejsc pracy, wręcz stawiano tezę o „końcu pracy” (czy też 
„świata pozbawionego pracowników”), której autorem jest J. Rifkin165

. Uznawano, 

że będzie to rezultatem przede wszystkim postępu technologicznego, dzięki które-

mu można będzie produkować ogromne ilości nowych dóbr i usług, a przy tym 
będzie coraz mniej pracy, gdyż coraz mniejsza liczba ludzi będzie potrzebna do 

                                                      
163

 W 2018 r. wskaźnik bezrobocia w Polsce był najniższy od 30 lat. Por. dane 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobo- 

cia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html  [21.9.2018]. 
164

 A. Skórska, Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy szansą na zwiększenie aktyw-

ności zawodowej kobiet – doświadczenia krajów UE, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), 

Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicz-

nej, Białystok 2008, s. 184. 
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 Za R. Went, M. Kremer, A. Knottnerus, Mastering the Robot. The Future of Work in 

the Second Machine Age, The Netherlands Scientific Council for Government Policy, The 

Hauge 2015, s. 11. 
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wytworzenia dodatkowych partii produktów. Trzeba przy tym podkreślić, iż liczba 
ludności w skali globalnej zwiększa się, co powoduje, iż wielu konkurentów bez-

pardonowo toczy walkę o kawałek „globalnego tortu pracy”166. To zaś wpływa na 
wzmocnienie pozycji pracodawców. Z drugiej jednak strony problemy związane 
z brakiem pracy mogą skutkować niepokojami społecznymi, dlatego rządy po-

szczególnych państw są żywo zainteresowane przeciwdziałaniem pogarszającej się 
sytuacji na rynku pracy. W efekcie uelastyczniane jest prawo pracy – niezbędny 

warunek wykorzystywania koncepcji uelastyczniania zatrudnienia w przedsiębior-

stwach. 

W praktyce coraz powszechniejsze staje się odchodzenie przy nawiązywaniu 
stosunków pracy od tradycyjnych umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony 
na rzecz form odznaczających się większą elastycznością. Jednocześnie w społe-

czeństwie stopniowo ulega zmianie stereotyp myślenia o zatrudnieniu – z trakto-

wania go jako coś stałego, niezmiennego na elastyczny, dynamiczny, zmienny, 
mobilny. Wiąże się to z dostrzeganiem zależności, zgodnie z którą szanse na więk-

szą konkurencyjność posiadają przede wszystkim te przedsiębiorstwa, w których 
pracownicy odznaczają się dużą elastycznością, nieustannym poszukiwaniem lep-

szych rozwiązań oraz innowacyjnością. Obecnie trafna wydaje się być teza, iż da-

nemu krajowi, a w nim żadnemu przedsiębiorstwu nie uda się konkurować na are-

nie międzynarodowej bez wdrożenia i upowszechnienia elastycznych form zatrud-

nienia
167. Dlatego należy zaakceptować fakt, iż zarządzanie w XXI w. przyjęło 

nową orientację, która zasadniczo jest oparta na zdolności radzenia sobie ze zmia-

nami, co ostatecznie wiąże się z odrzuceniem założenia o stabilności. Fakt ten ma 
istotne implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ charakterystyczna 
wysoka fluktuacja personelu w przedsiębiorstwie wymusza częste przeprowadza-

nie naborów. Kwestią istotną jest umiejętne dobieranie form zatrudnienia, aby nie 
obciążać pracodawców kosztami rekrutacji. 

Obserwowana w drugiej dekadzie XXI w. na rynku pracy obniżająca się stabilność 
zatrudnienia jest zjawiskiem trwałym i uzasadnionym przede wszystkim ekonomicz-

nie
168. Jeszcze na przełomie XX i XXI w. elastyczne (płynne) formy zatrudnienia 

traktowano jako przejściowe na rynku pracy, niejako „skrojone” na czasy kryzy-

sów, a przy tym postrzegano je jako formę angażowania ludzi z obrzeży systemu 
gospodarczego

169
 (to m.in. z tego powodu upowszechniło się określenie „umowy 

śmieciowe”). Z elastycznych, wówczas jeszcze często pozostających poza sferą 
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 M. Carnoy, Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, Rodzina i Społeczność w Wieku 
Informacji, Wydawnictwo TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 31. 
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 A. Berezka, Nietypowe..., op. cit., s. 98. 
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 H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2007, s. 85. 
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 W. Kozek, Rynek pracy w Polsce w perspektywie instytucjonalnej, [w:] A. Barska 

T. Michalczyk, M.S. Szczepański (red.), Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice – Opole 2001, s. 55. 
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regulacji prawnych, umów i form zatrudnienia korzystali głównie pracownicy o naj-

niższych kwalifikacjach, bezrobotni, migranci170. W późniejszym okresie sytuacja 
zmieniła się, a w ramach wskazanych umów coraz częściej podejmowały pracę osoby 
o wysokich kwalifikacjach – już całkiem z innych motywów, np. z chęci zachowania 

daleko posuniętej autonomii czy zwiększenia puli czasu poświęcanego rodzinie. 
Zdaniem J. Gazona, elastyczność zapewniana przedsiębiorstwom dzięki korzy-

staniu z zatrudnienia czasowego i tymczasowego w obecnych uwarunkowaniach 

ułatwia wejście na rynek pracy dla osób, które w innym wypadku nie miałyby na to 
szans, a tego rodzaju zatrudnienie często poprzedza zatrudnienie stałe. Niemniej 
pojawia się tu zagrożenie wyłonienia się rynku pracy „dwóch prędkości”, w ramach 
którego określani przez Gazona jako „wtajemniczeni” – często znajdujący się pod 

ochroną związków zawodowych – korzystają z uprzywilejowanej pozycji (ochrona 
przez prawo pracy, atrakcyjna ścieżka kariery), a „niewtajemniczeni” znajdują 
zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowy niepewne. Autor ten dąży do zdefinio-

wania modelu elastycznego pracy, który odznacza się cechą „giętkości między 
przedsiębiorstwami i w przedsiębiorstwach”, a przy tym zapewnia względnie sta-

bilne miejsca pracy (tj. w oparciu o umowę o pracę) każdemu pracownikowi
171

. 

Za jedną z głównych przyczyn wprowadzania różnych nietypowych form 
świadczenia pracy uznawano obniżanie kosztów zatrudnienia. Masowo stosowano je 
w okresach recesji. Właśnie argument w postaci świadomości cyklicznie występują-
cych okresów dekoniunktury jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi elastyczno-

ści rynku pracy, co w praktyce oznacza pojawianie się różnych elastycznych form 
wykonywania pracy. Wypierają one tradycyjne umowy o pracę172

. Wskutek tego 

zwiększa się elastyczność zatrudnienia. Przy czym pojęcie to należy rozumieć jako 
zdolność przystosowania liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach do zmieniają-
cych się uwarunkowań ekonomicznych, odnoszących się zwłaszcza do produkcji, 
poziomu płac realnych, wydajności pracy, rentowności produkcji173

. W praktyce 

elastyczność zatrudnienia znajduje odzwierciedlenie w stosowaniu rozmaitych 
form zatrudnienia oraz systemów i rozkładów pracy. 
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 Polska zajmuje dopiero 30 miejsce na 41 krajów UE i OECD w Indeksie Elastyczno-
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Elastyczne formy zatrudnienia można scharakteryzować poprzez ich odniesie-

nie do tradycyjnych form. W wielu aspektach stanowią one zerwanie z tymi ce-

chami zatrudnienia, które uznaje się za sztywne i niedostosowane do zmieniających 
się uwarunkowań funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Wśród cech tradycyj-

nego modelu pracy można wskazać m.in. na to, iż stosunek pracy jest w nim na-

wiązywany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, praca wykonywana jest za-

zwyczaj na podstawie bezterminowej umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu 
pracy, w stałych godzinach, z zastosowaniem przepisów regulujących normy i czas 
pracy, a ponadto jest ona wykonywana w określonym miejscu i pod nadzorem 
pracodawcy

174. Wskazane tu cechy tradycyjnego modelu zatrudnienia przesądzają 
o jego sztywności. Z kolei elastyczny model zatrudnienia znajduje się w opozycji 
do tradycyjnego, a do jego najważniejszych cech należy zaliczyć175

: 

– formę i rodzaj umowy są inne niż umowa o pracę na czas nieokreślony, 
– praca posiada charakter pracy niestałej, 
– wymiar czasowy pracy może odbiegać od zatrudnienia na pełnym etacie, 
– miejsce wykonywania pracy może być inne niż wskazane przez pracodawcę – 

pracownik może wskazać miejsce wykonywania pracy, 
– istnieje dowolna regularność i intensywność wykonywania pracy, 
– odchodzi się od podporządkowania pracowników – pracodawcy, 

– wykonujący pracę ponosi odpowiedzialność za pracę samodzielną i jej wyniki, 

– występują ograniczone prawa do świadczeń pracowniczych i socjalnych. 
Elastyczność zatrudnienia z perspektywy pracodawcy pozwala na szybsze adap-

towanie się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań i sytuacji na rynku 
pracy, może też wpłynąć na redukcję kosztów zwalniania i zatrudniania personelu. 
Z punktu widzenia pracowników elastyczne formy zatrudnienia w zakresie czasu 
pracy i organizacji pracy otwierają możliwości łączenia pracy z życiem pozazawodo-

wym
176. W tym sensie mogą one pośrednio wywierać wpływ na wzrost zatrudnienia, 

aktywizując te osoby, które albo nie mogą znaleźć pracy na klasycznym „etacie”, 
albo nie chcą tego. 

Wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia skutkował wykształceniem 
się ich różnych typów, wśród których za najważniejsze należy uznać177

: 
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– zatrudnienie pracowników w oparciu o indywidualne zasady poza siedzibą 
przedsiębiorstwa, z pominięciem reguły bezpośredniego podporządkowania pra-

codawcy – są to m.in. praca chałupnicza, nakładcza i dorywcza, 
– praca na wezwanie – polega na pozostawaniu w dyspozycji pracodawcy i w goto-

wości do świadczenia pracy, na podejmowaniu zatrudnienia jedynie w wypadku 
zlecenia wykonania określonych prac; forma ta występuje zwłaszcza w hotelar-

stwie, turystyce, handlu i gastronomii, 

– łączenie pracy ze szkoleniem zawodowym przy okazji realizowania prac zleco-

nych przez pracodawcę prowadzącego szkolenie, 
– wynajmowanie pracowników przez pracodawcę na rzecz innych podmiotów, 
– samozatrudnienie – może ono polegać na świadczeniu pracy przez pracowni-

ków działających formalnie na własny rachunek i ryzyko bądź też na podzleca-

niu małych kontraktów, 
– zatrudnienie na czas określony, zazwyczaj w niepełnym wymiarze czasu, w do-

wolnie ustalonych granicach przez strony umowy, w tym praca weekendowa, 

– podział pracy pomiędzy różnych pracowników – polega na dzieleniu zadań 
bądź też współdziałaniu pracowników przy realizacji jednego zadania (ang. 
work-sharing), 

– praca na zastępstwo – jest ona wykonywana w wypadku usprawiedliwionej, 

zazwyczaj dłuższej i zasygnalizowanej ze znacznym wyprzedzeniem nieobec-

ności zastępowanego pracownika, 
– telepraca – stosuje się ją przy pracach o charakterze twórczym, przy wykony-

waniu projektów czy przy obsłudze linii telefonicznych (call center), opierając 
się na zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej, 

– praca tymczasowa – polega na wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy, u które-

go dominują prace terminowe, sezonowe i doraźne, 
– leasing pracowniczy – forma zbliżona do wynajmowania pracowników, stosuje 

się ją w wypadku prac sezonowych, w okresach nagłego zwiększenia produkcji, 
– umowy cywilnoprawne – inaczej określa się je mianem tzw. umów zatrudnienia 

niepracowniczego (popularne jest także określenie „umowy śmieciowe”), jak: 
umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski, 

– wolontariat – polega on na wykonywaniu pracy na zasadach zbliżonych do sto-

sunku pracy, lecz nim nie jest; jest to stosunek cywilnoprawny, w którym praca 
jest wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia. 

Przedstawione elastyczne typy zatrudnienia i organizacji pracy można trakto-

wać jako jedno z ważnych narzędzi ograniczenia nierównowagi na rynku pracy ze 
względu na to, iż stwarzają one możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby zali-
czane do grup o szczególnym ryzyku zagrożenia bezrobociem

178. Można spodzie-

wać się, iż w przyszłości pojawią się jeszcze inne od powyżej przedstawionych 
rozwiązania w tym zakresie. 
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Elastyczne formy zatrudnienia obejmują bardzo szerokie spektrum konkretnych 
uregulowań, które zostały ukształtowane w odpowiedzi na potrzeby przede 

wszystkim przedsiębiorstw jako pracodawców w zmieniających się realiach funk-

cjonowania gospodarki i rynku pracy. W związku z tym formy te można klasyfi-
kować opierając się na różnych kryteriach, spośród których warto zwrócić uwagę 
na dwa: stopień elastyczności oraz grupę osób, których dotyczą umowy. Biorąc 
pod uwagę pierwsze kryterium, wyróżnia się179

: 

– formy mało elastyczne – wśród nich można wskazać na takie formy zawierania 
stosunku pracy, jak: mianowanie, wybór, umowa na okres próbny, umowa na wy-

konanie zadania, umowa na czas określony, umowa sezonowa, umowa w celu 

przygotowania zawodowego, 

– formy średnio elastyczne – wśród nich wskazuje się: umowę przedwstępną, 
umowę agencyjną, umowę o pracę nakładczą, pracę na niepełny etat, w niepeł-
nym wymiarze godzin, leasing pracowniczy, job sharing, 

– formy bardzo elastyczne – tutaj zalicza się takie podstawy stosunku pracy, jak: 
kontrakt menedżerski, umowy cywilno-prawne – umowa zlecenia, umowa o dzie-

ło, telepraca, outsourcing, umowa akwizycyjna. 

Stopień elastyczności form pracy rzutuje on na tak ważne kwestie, jak koszty 
pracy (tak dla pracodawcy, jak też pracownika) czy procedury i koszty redukcji 
liczby zatrudnionych. Generalnie, jak podkreślono, przedsiębiorstwa dążą do tego, 
by zyskać możliwie najwyższy poziom elastyczności, ponieważ pozwala im to 
szybko dostosowywać się do zmian zachodzących w gospodarce i na rynku pracy. 
Jest to związane z przechodzeniem do koncepcji „elastycznej firmy”, u podstaw 
której leży stosowanie elastycznych form zatrudnienia, dostosowanych do potrzeb 

przedsiębiorstwa180
. 

Uwzględniając drugie ze wskazanych kryteriów, tj. grupę osób, których dotyczą 
umowy, można wyróżnić181

: 

– elastyczne formy pracownicze – odnoszą się one głównie do stosunku zawarte-

go w formie umowy o pracę, tj. umowy terminowe, umowy na zastępstwo, za-

trudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, telepraca, 
praca na wezwanie, job sharing, 

– elastyczne formy niepracownicze – jest grupa umów, których zapisy odnoszące 
się do m.in. czasu i miejsca świadczenia pracy nie podlegają przepisom prawa pra-

cy, tu można wskazać na: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę nakładczą, 
– pozostałe elastyczne formy zatrudnienia – zaliczają się do nich: outsourcing, 

samozatrudnienie, job-rotation. 
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Warto podkreślić, iż w niektórych ze wskazanych form elastycznego zatrudnie-

nia nie występuje już klasyczna relacja: pracodawca – pracownik, lecz zastąpił ją 
stosunek: firma – firma. Odnosi się to nie tylko do samozatrudnienia, ale też np. 
leasingu pracowniczego czy outsourcingu. Jest to istotna zmiana, ponieważ rzutuje 
to na możliwości kształtowania warunków wykonywania pracy i zniesienie części 
ochrony praw pracowniczych. 

W procesie dynamicznych zmian systemu gospodarczego (globalizacja), spo-

wodowanych przede wszystkim rozwojem technologii w informatyce oraz w tele-

komunikacji, przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania często decyzji doty-

czących optymalizacji kosztów i funkcjonowania firmy. Coraz częściej zauważalne 
staje się stosowanie przez pracodawców polityki ograniczania kosztów stałych, 
które w głównej mierze stanowią koszty pracownicze. Firmy są coraz bardziej 
zainteresowane poszukiwaniem tańszych form zatrudnienia jakimi mogą być ela-

styczne formy zatrudnienia. Wpływają one na wzrost mobilności i aktywności 
pracowników na rynku pracy oraz na zwiększenie konkurencyjności przedsię-
biorstw stosujących elastyczne formy zatrudnienia. Z drugiej strony pojawiła się na 
rynku grupa pracowników ceniących niezależność i chcących w elastyczny sposób 
regulować życie zawodowe z życiem osobistym. 
 
 

5.2. KIERUNKI ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY 

 
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jednym z czynników, 

który prowadzi do zasadniczej zmiany struktur organizacyjnych. Stają się one co-

raz bardziej płaskie, a jednocześnie można dostrzec ich wchodzenie w zależności 
sieciowe (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Skutkiem tego jest rozproszenie wła-

dzy w obrębie zespołów i pracowników. W związku z tym istotne jest projektowa-

nie procesów społecznych oraz relacji interpersonalnych, które powinny przede 
wszystkim uwzględniać rozproszenie władzy wewnątrz organizacji182

. Przechodze-

nie do elastycznych, sieciowych organizacji jest czynnikiem, który wymusza wdra-

żanie zmian w modelu zatrudnienia, te natomiast wpływają na strukturę organiza-

cyjną. Zasadniczym elementem zmodyfikowanej struktury są pracownicy wiedzy 
i specjaliści (zajmują się projektowaniem koncepcji i technologii) oraz kluczowi 
pracownicy funkcjonalni i kadra kierownicza. Często występuje sytuacja, gdy pro-

dukcja jest zlecana na rzecz zewnętrznych podmiotów, które mogą mieć lokaliza-

cję nawet w innym regionie świata. Jednym z najważniejszych czynników, w opar-

ciu o które podejmuje się decyzję o zlecaniu produkcji zewnętrznym wykonawcom 
są koszty pracy. 
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Wspomniany rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, jako me-

gatrend zmian organizacyjnych, wywołuje także zjawisko wirtualizacji, skutkujące 
szeregiem gruntownych zmian w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Zdaniem T. Listwana, pod pojęciem wirtualizacji procesów zarządzania należy 
rozumieć „proces przemiany przestrzeni organizacyjnej i budowanie więzi (także 
elektronicznych) na gruncie podzielanych systemów wartości między menedżerami 
liniowymi, kierownikami zespołów zadaniowych a menedżerami czy specjalistami 
personalnymi, w celu przekazania informacji i realizowania zadań kadrowych. Jej 
cechą jest ograniczenie, a nawet wyeliminowanie kontaktów typu face to face”183

. 

W rezultacie zarysowanych zmian odnoszących się do kształtu współczesnych 
organizacji niezbędna staje się także zmiana podejścia w zakresie zarządzania pra-

cownikami. Chodzi tutaj o szersze zastosowanie elastycznych form, pozwalających 
m.in. na dyslokację (np. telepraca), poszerzanie zakresu obowiązków i uprawnień 
(wzrost samodzielności) i wdrożenie nowych rozwiązań w organizowaniu proce-

sów pracy zespołowej. 
W ramach przedsiębiorstw (w skali mikro) oraz gospodarek narodowych i glo-

balnie (w skali makro) zachodzi organizacja pracy, tzn. jej odpowiednie ukierun-

kowanie, tak aby prowadziła do wytworzenia dóbr i usług oraz ich zaoferowania 
klientom, spotykając się z przychylnym przyjęciem z ich strony. Najogólniej ujmu-

jąc, organizacja – w znaczeniu czynnościowym – oznacza pewne przedsięwzięcia, 
które mają na celu projektowanie i wdrażanie w życie nowego bądź usprawnienie 

istniejącego modelu organizacyjnego. 
Presja wynikająca ze wzrastających oczekiwań klientów, nasilająca się konku-

rencja oraz globalizacja działalności w większości dziedzin gospodarki pociągają 
za sobą konieczność doskonalenia form zarządzania zasobami pracy. 

Nowe rozwiązania w sferze zarządzania i organizacji, dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy, obok korzyści przynoszonych pracownikom i pracodawcom, 
umożliwiają kontynuowanie wzrostu gospodarczego oraz podnoszenie konkuren-

cyjności przedsiębiorstw. Podlegające nieustannym zmianom modele rynku wy-

wierają wpływ na zwiększenie roli zarządzania zasobami pracowniczymi oraz ko-

nieczność znajdowania nowych rozwiązań gospodarczych w sposób możliwie naj-

bardziej efektywny, bezpieczny, a przy tym nastawiony na nieustanne podwyższa-

nie konkurencyjności184
. 

Współczesne przedsiębiorstwa, z uwagi na sygnalizowaną dynamikę zmian wy-

stępujących w ich otoczeniu, wciąż znajdują się w obliczu niepewności. Takie czyn-

niki, jak nasilająca się presja konkurencyjna na rynkach (a właściwie na rynku 
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globalnym, ponieważ obecnie w zasadzie nie ma barier dla prowadzenia działalności 
w dowolnym miejscu, co sprawia, iż wszystkie firmy w mniejszym czy większym 
stopniu są uczestnikami rynku globalnego), zmiany potrzeb, oczekiwań i preferencji 

konsumentów, wciąż przyspieszający rozwój techniki i technologii sprawiają, iż 
przedsiębiorstwa nieustannie są czymś zaskakiwane. To znajduje przełożenie na 
organizację pracy. Właściciele i kadra kierownictwa firm – występujący w roli 
pracodawców – pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych podejmują często nie-

oczekiwane decyzje odnoszące się m.in. do sposobów pracy czy zmian składu per-

sonelu. W efekcie niepewność stanowi obecnie element życia organizacji oraz pra-

cujących w nich ludzi185
. 

Wśród trendów, które w największym stopniu wywierają wpływ na funkcjono-

wanie przedsiębiorstw jako pracodawców oraz na kształtowanie się tendencji roz-

wojowych na współczesnych rynkach pracy można wskazać na186
: 

– rosnącą konkurencję w wielu wymiarach, w tym w zakresie zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, 

– postępującą globalizację, która polega na nasileniu przepływu: ludzi, kapitału 
i technologii; te czynniki przesądzają o wzroście zależności między krajami 
oraz o zacieraniu różnic kulturowych, a zarazem sprzyjają mobilności siły robo-

czej, stwarzając pracodawcom nowe możliwości w zakresie gospodarowania siłą 
roboczą, 

– intelektualizację uczestników procesu wytwarzania, która wynika z permanent-

nego i ustawicznego kształcenia, a to sprzyja i przy tym napędza w szczególno-

ści zastosowanie nietypowych (elastycznych) form pracy, 
– rosnące zapotrzebowanie na pracę wykonywaną w zmiennym wymiarze czasu 

ze względu na potrzebę uelastycznienia potencjału pracy w dyspozycji przed-

siębiorstw, 
– konieczność monitorowania otoczenia (okazje, zagrożenia), 
– szybkość reagowania. 

W gospodarce globalnej problemy rynku pracy, zaś w szczególności dotyczące 
redukowania bezrobocia, związane są w pierwszym rzędzie ze zmianami struktury 

gospodarczej. Skutkuje to względnym zmniejszeniem zatrudnienia w wielu pań-
stwach. Znaczny wpływ wywiera na to coraz powszechniejsze wprowadzanie pra-

cooszczędnych technik i technologii wytwarzania, w efekcie czego rolę, którą do 
niedawna odgrywała praca, obecnie spełniają kapitał i wiedza (w tym zmateriali-
zowane w postaci nowoczesnych, sterowanych komputerowo maszyn i urządzeń). 
Zwiększa się wydajność pracy, ale rosną także płacowe i pozapłacowe koszty pra-

cy. Można zaobserwować zacieranie się granic przepływu narodowego kapitału 
(może on z łatwością przenosić się w dowolne miejsca), ponieważ w wielkich kor-
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poracjach transnarodowych rządzi kapitał międzynarodowy, który pochodzi z róż-
nych państw. Jest on lokowany tam, gdzie potencjalnie może przynosić najwyższy 
zysk. Jednym z kluczowych kryteriów jest cena jego użycia i produktywność pra-

cy. Łatwość przepływu kapitału przesądza o zniesieniu formalnych granic pomię-
dzy krajowymi rynkami pracy

187
. 

Przedsiębiorstwa, które posiadły zdolność do szybkiego dostosowywania się do 
warunków otoczenia, odznaczają się wysoką elastycznością w zakresie kształtowa-

nia poziomu zatrudnienia. Stale dokonują one kalkulacji kosztów wynikających 
z utrzymania personelu i szczególnie chętnie korzystają z popularnej obecnie 

wśród pracodawców formy zatrudnienia w postaci pracy tymczasowej. Jednocze-

śnie można dostrzec, iż przedsiębiorstwom tak naprawdę zależy przede wszystkim 
na pozyskaniu niezbędnych im kompetencji pracowniczych, a jednocześnie ograni-

czają się do zatrudnienia pracowników na taki okres, w jakim są oni im potrzebni. 
Stąd powszechną już sytuacją jest to, iż firmy nie nastawiają się już na zagwaran-

towanie stabilności zatrudnienia swym pracownikom, lecz preferują dopasowywa-

nie stanu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb. Pracobiorcy w istocie nie mają 
wyjścia i muszą się przystosować do tej sytuacji, gdyż masowy upadek firm, zor-

ganizowanych na tradycyjnych zasadach, prowadziłby do totalnego braku pracy 
w tych regionach, które przegrywają konkurencję pod względem całkowitych kosz-

tów zatrudnienia. Jednocześnie niestabilność zatrudnienia to aktualnie podstawowa 
przyczyna stresu w miejscu pracy

188, stąd wprowadzane są różne rozwiązania, któ-
re mają wzmacniać stabilność zatrudnienia, w tym finansowane ze środków pu-

blicznych (w ramach programów rynku pracy). Coraz szersze zaangażowanie pań-
stwa na tym rynku jest kolejną charakterystyczną cechą współczesności. 

W rezultacie zarysowanych powyżej trendów można mówić o wyłanianiu się 
przyszłościowego modelu zatrudnienia. Jego struktura zakłada występowanie sto-

sunkowo nielicznej grupy pracowników stałych (tzw. rdzeń załogi) i dużej grupy 
pracowników zasobowych i peryferyjnych, zatrudnianych w oparciu o rozmaite 
elastyczne formy pracy

189. Należy podkreślić, iż przesłanki stosowania takiej struk-

tury zatrudnienia w organizacjach są dwojakiego rodzaju, tj. ekonomiczne i spo-

łeczne. Z ekonomicznego punktu widzenia struktura ta powinna stworzyć organi-

zacjom możliwość zracjonalizowana kosztów pracy dzięki likwidacji zatrudnienia 
niskoproduktywnego (np. w związku z występowaniem zróżnicowanej intensyw-

ności zadań w czasie), a poprzez to zwiększenie jego konkurencyjności, co w skali 
mezo- i makroekonomicznej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu 
i całej gospodarki. Jeśli chodzi o społeczny punkt widzenia, to wprowadzenie ela-

stycznych form zatrudnienia i organizowania pracy ma wywołać poprawę zatrud-
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nialności, dając możliwość do podejmowania pracy na trudnych rynkach (bezrobo-

cie) bądź też w trudnych sytuacjach życiowych (np. konieczność pogodzenia pracy 

z życiem rodzinnym). Powinny również przyczyniać się do podnoszenia jakości 
pracy dzięki stwarzaniu dogodnych dla pracowników organizacyjnych warunków 
pracy oraz do wywierania wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa190

. 

W efekcie zarysowanego powyżej szerokiego kontekstu zmian funkcjonowania 
organizacji, nastąpiły znaczące modyfikacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 

także one w pewnym stopniu prowadzą do reorganizacji procesów pracy i jedno-

cześnie są odpowiedzią na nie. Nastąpiło odejście od klasycznego pojmowania 

funkcji personalnej, zakładającej administrowanie zasobami ludzkimi w kierunku 
koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim191. Cz. Zając, wśród identyfikowanych 
przyczyn tejże gruntownej zmiany wskazuje na występowanie trzech grup deter-

minant, mianowicie dostrzega je
192

: 

– w otoczeniu organizacji – mają one źródło m.in. w nasilającej się turbulencji 
otoczenia, narastającej presji konkurencyjnej, postępującej globalizacji proce-

sów gospodarczych, internacjonalizacji procesów i metod zarządzania, ciągle 
przyspieszającym postępie techniczno-technologicznym, rosnących wymaga-

niach klientów oraz zmianach strukturalnych, jakie są wdrażane w gospodar-

kach poszczególnych krajów, 
– w organizacjach – są one związane m.in. ze wzrostem ich złożoności i rozmiarów, 

ale przy tym z tendencjami spłaszczania i odchudzania ich struktur organizacyj-

nych, wymuszaniem większej otwartości na otoczenie i decentralizacją zarzą-
dzania, 

– w kwestiach związanych z pracownikiem – dotyczą one konieczności sprostania 
wciąż rosnącym wymaganiom stawianym przez pracodawców w takich aspek-

tach, jak: fachowość, elastyczność, sprawność, kreatywność (twórczość), inno-

wacyjność, lojalność wobec zatrudniającej organizacji; z kolei pracownicy 
oczekują zapewnienia korzystnych warunków rozwoju zawodowego i osobo-

wościowego, a także chcą zredukowania niepewności wynikającej z ogólnego 
braku stabilności zatrudnienia. 
Należy przy tym zaznaczyć, iż skuteczność i efektywność wykonywania tele-

pracy w dużym stopniu zależą od indywidualnego wysiłku i wkładu pracowników, 
zaś ważną cechą tej formy zatrudnienia jest to, iż realizowane w jej ramach czyn-
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ności nie są zdeterminowane czasem i przestrzenią. Co więcej, pracownik może 
uniknąć całkowitego uzależnienia od jednego pracodawcy193

.  

Przemiany wynikające ze zintensyfikowanego zastosowania środków teleinfor-

matycznych jako narzędzi pracy, wywierają wpływ m.in. na coraz powszechniejsze 
zjawisko wirtualizacji przedsiębiorstw. Jednocześnie dokonuje się zmiana istoty 
samej pracy (m.in. ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie najbar-

dziej pożądanego zasobu – wiedzy), a także nastawienie pracowników, ich potrze-

by, oczekiwania oraz aspiracje. W warunkach rozpraszania struktur organizacyj-

nych, w których funkcjonują samodzielni, dynamiczni specjaliści, poczucie wspól-

noty, jako czynnika utrwalającego kolektyw jest abstrakcją. Mobilny telepracownik 
jest obecnie całkiem nową kategorią pracownika194

.  

Telepraca jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym zmianom, przez co 
można spodziewać się, iż możliwości jej wykonywania będą rosnąć, m.in. obejmu-

jąc nowe rodzaje zajęć – wśród nich takie, które obecnie wydają się nie do zreali-
zowania w formie telepracy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na możliwo-

ści wielostronnego komunikowania się telepracowników, co pozwala już wykony-

wać zdalnie nawet takie zadania, w których wymagany jest regularny kontakt nie 
tylko w parach, lecz i w całych zespołach. Dzięki tele- i wideokonferencjom można 
np. organizować sesje „burzy mózgów” bez potrzeby spotkania się ich uczestników 
w jednym pomieszczeniu. 

Popularyzacja telepracy
195

 wpływa na coraz powszechniejszą akceptację cha-

rakterystycznych dla niej rozwiązań. Można sobie wyobrazić, iż wspomniana wi-

deokonferencja zastąpi spotkanie przedstawiciela handlowego z potencjalnym kon-

trahentem i nie spotka się to z krytyką tego drugiego, gdyż i jemu przyniesie pewne 
korzyści (bardziej elastyczne planowanie pracy). Już obecnie można dostrzec, 

iż przedsiębiorstwa chętnie komunikują się za pomocą poczty elektronicznej i ko-

munikatorów w relacjach z partnerami, ponieważ jest to rozwiązanie pozwalające 
oszczędzać czas, a jednocześnie pracować w bardziej komfortowych warunkach 
np. z uwagi na możliwość analizowania propozycji biznesowych przy pełnym do-

stępie do baz danych. Jeśli potrzeba kontaktu „twarzą w twarz” zmniejsza się, to 
nie ma przeszkód, by pracę organizować wykorzystując w tym celu formę telepra-

cy, jako że lokalizacja pracowników nie odgrywa tu ważnej roli. Gdy przy tym 
można skorzystać z usług wysokiej klasy specjalistów, dzięki którym zadania zo-
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staną wykonane lepiej i szybciej, to korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa są 
niekwestionowane. 

 

 

5.3. MAKRO- I MIKROEKONOMICZNY 

WYMIAR TELEPRACY 

 
Znaczenie telepracy rozpatruje się na kilku płaszczyznach: makro- i mikroeko-

nomicznej, gospodarczej i społecznej. W wymiarze ekonomicznym dostrzec moż-
na, że jej upowszechnianie się wywiera coraz większy wpływ na gospodarki po-

szczególnych krajów, ponieważ można ją uznać za cenne narzędzie podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji – w skali makro – telepraca 

przyczynia się do poprawy konkurencyjności całych gospodarek narodowych. Wy-

chodzi ona naprzeciw oczekiwaniom tych organizacji, które skupiają się na reduk-

cji kosztów działalności i poprawie wydajności pracy. Wprawdzie zastosowanie 

telepracy w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w początkowej fazie, wiąże się z ko-

niecznością poniesienia określonych nakładów – często opiewają one na wysokie 
kwoty – w celu zbudowania stosownej infrastruktury teleinformatycznej, lecz w 

zasadzie zawsze są one rekompensowane szeregiem wymiernych i niewymiernych 
korzyści ekonomicznych196

. 

Niewątpliwie dla szybkości upowszechniania się wszystkich nowych rozwiązań 
krytyczne znaczenie posiada porównanie korzyści płynących z ich wprowadzenia 
oraz nakładów niezbędnych do ich wdrożenia. ,,Pojawienie się na rynku pracowni-

ków wirtualnych ma ogromny wpływ nie tylko na system pracy, ale i na styl zarzą-
dzania. Współcześni pracodawcy wiedzą, że bardziej elastyczne warunki pracy 
przyciągają najlepszą kadrę i zapewniają przewagę nad konkurencją. To także no-

we spojrzenie na relacje pomiędzy szefem a podwładnymi. Zmniejszenie nadzoru 
to jedno. Nie oznacza ono jednak rzadszych kontaktów czy braku dialogu”197

. 

Zasadniczą przyczyną, jaka oddziałuje na coraz powszechniejsze odchodzenie 

od tradycyjnych form zatrudnienia w kierunku bardziej elastycznych, jest przeko-

nanie właścicieli i menedżerów, iż nowe rozwiązania mogą zapewnić korzyści tak 
przedsiębiorstwu (pracodawcy), jak też jego pracownikom (pracobiorcom), zaś 
turbulentne otoczenie jest czynnikiem wzmacniającym owo przekonanie. Sytuacja 
wymaga bowiem, by zawierane między nimi umowy również odznaczały się zróż-
nicowanym charakterem, tj. takim, który pozwala na dostosowywanie się praco-

dawcom/przedsiębiorcom i pracobiorcom do zmian rynkowych, strukturalnych 
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i systemowych, towarzyszących zjawisku globalizacji198
. O ile po stronie praco-

dawców dopasowanie rozmiarów zatrudnienia do rzeczywistego zapotrzebowania 
w sposób oczywisty wpływa na obniżenie kosztów (unika się płacenia wynagro-

dzeń okresowo niedociążonym pracownikom bądź kosztów derekrutacji), o tyle 
w wypadku pracobiorców pociąga to za sobą wzrost niepewności, wynikającej 
z „falowania” dociążenia pracą i związanego z tym zmniejszenia dochodów. Nie-

mniej jest to czynnik uruchamiający inicjatywę pracowników, którzy starają się 
znaleźć dodatkowe zajęcia (świadcząc pracę na rzecz więcej niż jednego praco-

dawcy), a także dążą do wyższego poziomu wyspecjalizowania się, który daje 
możliwość osiągania wyższych dochodów. 

Rozpatrując telepracę na płaszczyźnie makrospołecznej należy zwrócić uwagę 
na wewnętrzne ruchy ludności i równomierność zaludnienia państw. Już obecnie 
można dostrzec, iż wieś traktowana jest jako przyjazne środowisko dla wysokiej 
klasy specjalistów, którzy nie muszą borykać się z codziennymi dojazdami dzięki 
możliwości wykonywania pracy zdalnie. W literaturze wskazuje się, iż w dłuższej 
perspektywie na wsi będą zamieszkiwać nie tylko pracownicy rolni, lecz właśnie 
specjaliści zajmujący się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem i przekazywa-

niem informacji
199. Ten trend, wzmacniany przez zjawisko telepracy, może też 

doprowadzić do zasadniczej zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej regionów, 
indukując rozwój tych słabiej rozwiniętych (z wyższą stopą bezrobocia, gorszą 
infrastrukturą), lecz dysponujących atrakcyjnymi walorami miejsca zamieszkania 
(czyste powietrze, duże przestrzenie). Przy czym należy zwrócić uwagę na dwa 
mechanizmy

200
: 

– przenoszenie się części specjalistów (pracowników wiedzy) wykonujących swą 
pracę w modelu zdalnym do regionów słabiej rozwiniętych w poszukiwaniu 
atrakcyjnych walorów zamieszkania, 

– włączanie się specjalistów za pośrednictwem sieci w inicjowanie i rozwijanie 
przedsiębiorstw, instytucji samorządowych w regionach słabiej rozwiniętych, 
tj. pozyskanie pracowników, którzy bez telepracy byliby niedostępni dla tych 
regionów. 
Niemniej telepraca pociąga za sobą także występowanie określonych kosztów, 

które ujmowane są na płaszczyźnie społecznej, ale w szerszym rozrachunku odno-

szą się one także do płaszczyzny ekonomicznej. Pojawia się zarzut o dezintegracji 
form pracowniczych, gdyż wypiera ona zatrudnienie na etacie. Pracodawcy, mając 
do wyboru tańsze rozwiązanie w postaci telepracy, siłą rzeczy naciskają na pra-

cowników, by na nią przechodzili. Forma telepracy jest negatywnie oceniana przez 

związki zawodowe, akcentujące zjawisko rosnącej niepewności związanej z bra-
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kiem stałości zatrudnienia, co prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa ekono-

micznego i nasilania się patologii201
. 

Należy zawrócić uwagę, iż w literaturze często pojawiają się uwagi na temat 
dychotomii na rynku pracy, prowadzącej nie tylko do negatywnych konsekwencji 
w wymiarze społecznym, ale też i ekonomicznym. Chodzi mianowicie o podział 
pracobiorców na „trzon” i „peryferia” (u Gazona: „wtajemniczonych” i „niewta-

jemniczonych”), czyli uprzywilejowanych – korzystających z pełni praw pracow-

niczych i skutecznie zabiegających o satysfakcjonujące zarobki, oraz upośledzo-

nych grup społecznych na rynku pracy202. Telepraca może stać się czynnikiem 
prowadzącym do obniżenia zarobków w przekroju całego rynku pracy w niektó-
rych grupach zawodowych, ponieważ jej zastosowanie usuwa barierę przestrzenną 
– zamiast lokalnych rynków pracy, powstaje jeden homogeniczny rynek, na którym 
następuje wyrównywanie się płac i zarazem lepsze dopasowanie podaży i popytu 
na pracę, co prowadzi do silnej konkurencji pomiędzy pracobiorcami. 
 

 

5.4. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Głównym argumentem przemawiającym za upowszechnianiem się modelu tele-

pracy jest oszczędność, tj. redukcja kosztów203. Dotyczy ona zarówno możliwości 
pominięcia ważnych zazwyczaj pozycji kosztów przedsiębiorstw (wybudowanie 
lub wynajęcie biur, ich wyposażenie), jak też uzyskania pewnych korzyści, które 
alternatywnie obniżają koszty – bezpośrednio lub pośrednio (np. wzrost wydajno-

ści pracy prowadzi do poprawy rentowności). Odnosząc się do licznych wyników 
badań dotyczących ekonomicznych aspektów zastosowania formy telepracy można 
wskazać następujące spostrzeżenia204

: 

– telepraca pozwala obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa – ich redukcja 

sięga nawet 30-40% i obejmuje takie pozycje, jak: rezygnacja z części po-

wierzchni biurowej; zmniejszenie kosztów wynajmu i wykupienia miejsc par-

kingowych przy biurach, zatrudnienia personelu sprzątającego i ochrony; 

utrzymywanie niższej liczby stanowisk pracy niż stan zatrudnienia itd., 
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– możliwość pozyskania do pracy oraz retencji ważnych dla przedsiębiorstwa 
pracowników (doświadczonych, o szczególnych kwalifikacjach)205, którzy 
z rozmaitych przyczyn nie chcą bądź nie mogą wychodzić ze swych domów 
(np. opiekujących się małymi dziećmi, niepełnosprawnymi albo starszymi 
członkami rodziny, w trakcie rekonwalescencji, niepełnosprawnych), a także 
tych, którzy preferują elastyczne podejście do czasu pracy i tryb współpracy 

oparty o zadania; brak tych osób w przedsiębiorstwie prowadziłby do wystąpie-

nia wymiernych (chociaż trudno policzalnych) strat, 
– zredukowanie poziomu absencji chorobowej pracowników i ograniczenie spóź-

nień do pracy, które łącznie skutkują poważnymi kosztami po stronie praco-

dawcy, 

– możliwość podjęcia współpracy z osobami o szczególnych kwalifikacjach 
z oddalonych regionów kraju, Europy i świata, a także pozyskanie pracowników 
akceptujących niższe wynagrodzenia za wykonywanie określonych prac (w swych 

oczekiwaniach płacowych odnoszą się one do lokalnych/regionalnych rynków 
pracy, a różnice w wynagrodzeniach stanowią korzyść pracodawcy), 

– wyższa wydajność pracowników – przeprowadzone badania dowodzą, iż pro-

duktywność pracowników, którzy wykonują pracę w formie telepracy domowej 

zwiększa się o 15%, zaś osób zatrudnionych w telecentrach o 30% w porówna-

niu z tradycyjnymi formami zatrudnienia, 

– następuje poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, ponieważ jest ono odbierane 
jako to, które oferuje nowoczesne formy zatrudniania pracowników, wychodząc 
naprzeciw potrzebom marginalizowanych na rynku pracy: osób niepełnospraw-

nych, matek z dziećmi, a także wykazuje się dbałością o środowisko, 
– szeroko pojmowana elastyczność przedsiębiorstwa stosującego telepracę przy-

czynia się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku, umożliwiając przy tym 
dostosowanie potencjału pracy do rzeczywistych, aktualnych potrzeb, tzn. uzysku-

je się elastyczność miejsca, elastyczność czasu, elastyczność umów o pracę oraz 
elastyczność struktury organizacyjnej. 

Należy zatem podkreślić, iż telepraca pozwala znacząco ograniczyć wysokie 
koszty wynajmu lokali oraz inne związane z tym nakłady, np. na wyposażenie biu-

rowe i jego eksploatację. Redukcji podlegają też koszty administracyjne, w zakre-

sie zarządzania personelem, korzystania z własnych zasobów oraz zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej

206. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż praca tradycyjnie zor-

ganizowana najczęściej wymaga dojazdów do miejsca jej wykonywania, a to wiąże 
się m.in. z występowaniem uciążliwości, jak korki uliczne, wysokie koszty paliwa i 
coraz dłuższy czas przeznaczany na przejazdy. Pomimo, iż zastosowanie telepracy 
                                                      

205
 Por. W.F. Cascio, Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001. Autor zauważa, że koszty pracy to także koszty 
wdrażania do pracy (przekazywanie zadań, szkolenia stanowiskowe). 

206
 Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne wa-

runki rynkowe, KPMG w Polsce, Warszawa 2011, s. 13. 
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pociąga za sobą pojawianie się nowych kategorii kosztów, jak np. koszty dostępu 
do Internetu czy serwisu/wsparcia technicznego, to jednak są one stosunkowo niż-
sze od przedstawionych powyżej, które „znikną” z ewidencji przedsiębiorstwa207

. 

 

 

5.5. EFEKTYWNOŚĆ PRACY 

 
Kompleksowe badania dotyczące zmian w wydajności pracy w efekcie zasto-

sowania formy telepracy wykazują, iż zwiększa się ona od 20% do 40%, a przy-

czyn tego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim w lepszej organizacji pracy 

i ogólnie wyższym poziomie koncentracji pracowników oraz w ograniczeniu liczby 
zakłóceń pracy. Tradycyjna organizacja pracy opiera się na sztywnych godzinach 

jej wykonywania (zazwyczaj jest to ośmiogodzinny dzień pracy) i odznacza się 
występowaniem zakłóceń ze strony pracowników. Dlatego wskazuje się, iż pra-

cownicy usatysfakcjonowani telepracą są wstanie pracować bardziej efektywnie. 
W praktyce zawody i czynności, do których znajduje zastosowanie forma telepra-

cy, ograniczają się do tych, których przedmiotem pracy jest informacja. Trzeba 
zaznaczyć, iż w wypadku tych zawodów odpowiednim jest dokonywanie pomiaru 
efektywności, niekoniecznie zaś jest tu celowy pomiar produktywności. Kwestią 
o szczególnym znaczeniu, wywierającą wpływ na ocenę zasadności zastosowania 
formy telepracy, jest dobór kompetentnych pracowników do wykonania zadań, 
tj. odznaczających się umiejętnością organizacji pracy i zarządzania czasem (sa-

moorganizacji), potrafiących skupiać się na wynikach. Ponadto, niezbędny jest 
dobór odpowiednich rozwiązań teleinformacyjnych i eliminowanie czynników, 
które mogą potencjalnie zakłócać przebieg wykonywanej pracy208

. 

Podejmując decyzję o zastosowaniu formy telepracy, należy zwrócić uwagę na 
zauważalny spadek absencji pracowników. Zatrudnieni w tej formie pracownicy, 
jak wskazują na to wyniki badań, rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, jak 
też rzadziej są nieobecni w pracy z pozostałych przyczyn

209. Obniżenie fluktuacji 
kadr znajduje odbicie w redukcji dodatkowych kosztów rekrutacji i szkoleń nowo 
pozyskanych pracowników. Same rotacje personelu generują wysokie koszty dla 
przedsiębiorstwa, a często zdarza się, iż pracownicy sami chcą odejść, ponieważ 
z różnych względów nie są w stanie wykonywać pracy w ramach sztywnego rygo-
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 P. Sułkowski, Telepraca jako źródło korzyści gospodarczych i społecznych, [w”] 
A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo-

żonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 2009, s. 299. 
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 M. Szuszczyński, Telepraca, czyli wykorzystanie dobrodziejstw technologii, „Gazeta 

Finansowa” 2015, nr 2, s. 8. 
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 I. Harnik (red.), E- przedsiębiorczość, telepraca i usługi zdalne, Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków 2008, s. 40. 
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ru organizacyjnego. Opierając się na zastosowaniu formy telepracy, możliwe jest 
utrzymanie wykwalifikowanego personelu. Posłużenie się programami telepracy 
umożliwia także uelastycznianie struktury organizacyjnej, a przedsiębiorstwa od-

chodzą od organizacji funkcjonalnej do procesowej lub projektowej, dla której 
charakterystyczne jest tworzenie zespołów zadaniowych/projektowych, jako pod-

stawy realizacji zadań. 
Przy tym popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników doprowadził do 

sytuacji, w której to pracownik wybiera sobie pracodawcę210. Coraz częściej osoby 
z wysokimi kwalifikacjami narzucają własne warunki zatrudnienia, np. świadcze-

nie pracy na odległość. Telepraca jest zatem szansą na pozyskanie wysokiej klasy 
specjalistów, konsultantów, którzy często nie wykazują zainteresowania zatrudnie-

niem w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest to niejako nowa grupa pracowników na 
rynku pracy, która prezentuje odmienną filozofię podejścia do pracy, charaktery-

styczną dla pokolenia Y, nastawionego na zadania i daleko posuniętą autonomię. 
Znajdują oni motywację nie tylko poprzez możliwość osiągania wysokich zarob-

ków, ale też uczestnictwa w interesujących projektach, pozwalających rozwijać się. 

Zastosowanie narzędzi cyfrowych do wykonywania zadań przynosi zatem sze-

reg korzyści ekonomicznych, a przy tym może stanowić o zdolności do konkuro-

wania, czy wręcz uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji tak teraz, jak 

i w przyszłości. Niemniej, jak każde przedsięwzięcie, korzystanie z telepracy wy-

maga od przedsiębiorstw zastosowania analizy, która pozwoli ocenić, czy takie 
rozwiązanie jest opłacalne. 
 
 

5.6. WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

 
Przekształcenia występujące w gospodarce, prowadzące generalnie do zaostrze-

nia się konkurencji, wymuszają na przedsiębiorstwach takie zachowania, które 
pozwolą im na utrzymanie się na rynku. W związku z tym zmierzają one, najogól-

niej ujmując, do poprawy jakości usług, zredukowania kosztów, podniesienia wy-

dajności pracy i kształtowania zachowań możliwie najbardziej elastycznych.  
Elastyczność, przede wszystkim w sferze zatrudnienia, to niewątpliwie jeden 

z elementów osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa. Konku-

rencyjność jest odzwierciedleniem potencjału firmy, zasobów, umiejętności i zdolno-

ści, które zapewniają jej przewagę nad innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
w tym samym sektorze bądź branży. Konkurencyjność uznaje się za wielowymia-

rową cechę przedsiębiorstwa, która wynika tak z zewnętrznych charakterystyk 

(firmy i jej otoczenia, zachodzących między nimi relacji), jak też wiąże się z umie-

jętnością adaptacji do zmian i przeobrażeń występujących w otoczeniu. Jest ona 
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 P. Sułkowski, Telepraca..., op. cit., s. 300. 
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cechą, która wskazuje na wyróżniające zdolności firmy do podejmowania takich 
działań, które gwarantują stabilny i długotrwały rozwój, a także przyczyniają się do 
tworzenia wysokiej wartości rynkowej211

. 

Słuszny wydaje się pogląd, iż coraz więcej przedsiębiorstw umiejętnie buduje 
przewagi konkurencyjne opierając się na właściwym i efektywnym wykorzystywa-

niu zasobów wiedzy i kapitału intelektualnego212. Ściśle związana jest z tym ela-

styczność produkcji (tak materialnej, jak też niematerialnej), która wymusza 
zmienną dyspozycyjność i bardziej elastyczne podejście do kwestii funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa, również w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Można 
tu dostrzec zjawisko odchodzenia od tradycyjnego modelu pracy i zatrudnienia. 

Wynika to z faktu, iż zatrudnienie na stałe i w pełnym wymiarze czasu pracy wy-

wiera wpływ na ograniczanie elastyczności firmy i tym samym jest czynnikiem 
krępującym możliwości reagowania kierownictwa na zmiany zachodzące w jej 
otoczeniu. Jednocześnie przedsiębiorstwa potrzebują „nowych pracowników” – 

ludzi o wysokich kompetencjach i wiedzy. Prezentują oni w dużej mierze odmien-

ne postawy w środowisku pracy w porównaniu z pracownikami należącymi do 
poprzednich generacji. Dlatego firmy powinny zmienić strategie zarządzania zaso-

bami ludzkimi. 

Zauważalny w ostatnich kilku dekadach dynamiczny rozwój nauki, przyspiesza-

jący postęp technologiczny i łatwa dostępność informacji doprowadziły do tego, iż 
zaistniały warunki dla społeczeństwa informacyjnego. Faktem jest, iż informacja 
i dostęp do niej zdominowały obecnie sposób funkcjonowania gospodarki i stały 
się kolejnym czynnikiem rozwoju gospodarowania. Zdaniem M. Nycza „w społe-

czeństwie informacyjnym rozwija się nowy typ gospodarki, jaką jest gospodarka 
oparta na wiedzy (GOW). Głównym zasobem GOW stają się wiedza i informacja 
(obok surowców, kapitału i pracy)”213

. Należy podkreślić, iż w realiach gospodarki 
opartej na wiedzy za jej filary są uznawane: technologie informacyjno-teleko- 

munikacyjne, kapitał ludzki, kapitał społeczny (zaufanie, kooperacja i sieci spo-

łeczne) oraz zarządzanie wiedzą na poziomie organizacji214
. Jednocześnie nie jest 

już możliwe utrzymanie dotychczas stosowanych narzędzi zarządzania, ponieważ 
nie przystają one do obecnych uwarunkowań prowadzenia biznesu, a tym samym 
nie pozwolą na zbudowanie i utrzymanie przewag konkurencyjnych. 
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 M. Kot-Radojewska, Elastyczne formy zatrudnienia jako czynnik wzrostu konkuren-

cyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 
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 E. Skrzypek, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 23, s. 279. 
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Procesy globalizacyjne, jakie występują w gospodarkach poszczególnych państw – 

stymulując ciągłe przyspieszanie postępu technologicznego – powodują, iż coraz 

więcej autorytetów wskazuje na wiedzę jako czynnik, który rozstrzyga o przewa-

dze konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek
215. Dla wielu pracowników jest 

to sygnał, iż dysponują unikalnymi zasobami, które można produktywnie wykorzy-

stywać, a jednocześnie w oparciu o nie wprowadzać pewne zmiany w funkcjono-

waniu w środowisku pracy. 
W efekcie zarysowanych zmian następuje także zmiana samej idei pracy216

. Orga-

nizacje w dobie gospodarki opartej na wiedzy prowadzą działalność w otoczeniu od-

znaczającym się wysokim nasyceniem nowoczesnymi technologiami, co pociąga za 
sobą przekształcanie istoty pracy. Przede wszystkim zmianie ulega sposób wykony-

wania i znaczenie pracy, czego konsekwencją jest modyfikacja roli pracownika. 
A. Szałkowski wskazuje na przykład przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Chi-

cago, które w Krakowie zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. Ich praca polega na 

telefonowaniu w godzinach między 22 a 6 czasu miejscowego do potencjalnych 
klientów tego podmiotu, mieszkających w Chicago. Wyraźnie niższy koszt pracy 
w Krakowie od tego w Chicago wpływa na opłacalność zatrudnienia przez to przed-

siębiorstwo pracowników zamieszkałych o tysiące kilometrów od siedziby. Nie-

mniej to właśnie nowe technologie komunikacyjne powodują, iż znacząca część 
operacji wiążących się z usługą instalowania anten telewizyjnych w Chicago może 
być realizowana w Krakowie – równie dobrze, jak gdziekolwiek indziej na świecie

217
. 

Telepraca jest coraz częściej tym czynnikiem, który kształtuje obraz współcze-

snych przedsiębiorstw, współwystępując w ich obrębie z innymi przejawami społe-

czeństwa informacyjnego218, które wpływa na rozwijanie nowych koncepcji, jak: 
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organizacja ucząca się, zarządzanie wiedzą czy kapitałem intelektualnym219
. Dla 

firm jest to wyzwanie, by umiejętnie wykorzystać telepracę do dokonania prze-

kształceń strukturalnych w sferze zatrudnienia, co przyczyni się do budowania 
wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku. 

Zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo obserwuje się upo-

wszechnianie nowoczesnych form zatrudniania pracowników, takich jak: telepraca, 
zatrudnienie mieszane czy zadaniowy system pracy. Wynika to z wielu zalet no-

wych form świadczenia, które są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla 
pracowników. 

Zapotrzebowanie na pracę w społeczeństwie informacyjnym jest i będzie 
w przyszłości w dużym stopniu kształtowane przez konfrontację układu człowiek-

komputer. Rozwój globalnej sieci internetowej umożliwił odejście od tradycyjnych 
kanałów przepływu informacji na rzecz transferu elektronicznego. Wyzwoliło to pra-

cowników z więzów miejsca i czasu. Obecnie każdą pracę związaną z poszukiwa-

niem, pozyskiwaniem, analizą lub przetwarzaniem danych można dzięki łączom 
internetowym wykonać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, a jej wyniki 
przesłać za pośrednictwem sieci w dowolne miejsce na Ziemi220

. 

Rozwój nowych narzędzi telekomunikacyjnych i teleinformacyjnych oraz dy-

namiczny rozwój Internetu spowodował powstanie nowych form aktywności czło-

wieka i dotychczas nieznanych, innowacyjnych rozwiązań wymagających zasto-

sowania technologii ICT. Pochodną tego są istotne zmiany dokonujące się zarówno 
w strukturze zatrudnienia, jak i strukturze zawodowej ludności. Po 1990 r. wzrósł 
znacząco udział sektora usług, spowodowany rozwojem technik i technologii in-

formatycznych, spadł widocznie udział zatrudnienia w sektorach rolnictwa i prze-

mysłu. Stopniowo zatem zmienia się proporcja zatrudnienia, co łączy się również 
z częstszym występowaniem nowoczesnych form zatrudnienia związanych z tech-

nologiami ICT
221

. 

Z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych nierozerwalnie łączy 
się wzrost znaczenia Internetu rzeczy (IoT)222

. Połączenie sieci urządzeń zapewnia 
bezpośrednią integrację świata fizycznego z systemami komputerowymi, co prze-

kłada się na zwiększenie dokładności i wydajności, a – co za tym idzie – korzyści 
finansowe. Ma to także bezpośrednie odniesienie do usprawnienia telepracy, gdyż 
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dzięki IoT znika bariera związana z brakiem zasięgu łączności i szybkością przesy-

łu informacji223
. 

Systemy Internetu rzeczy składają się z takich elementów jak:  
– gromadzenie danych – urządzenia brzegowe są kluczowymi elementami syste-

mu IoT. To przede wszystkim czujniki gromadzące informacje o środowisku 
oraz urządzenia końcowe. 

– komunikacja bezprzewodowa – w zależności od zastosowania, korzysta się tu 
m.in. z sieci WPAN, WLAN, WMAN oraz WWAN.  

– bramki sieciowe – zapewniają komunikację między urządzeniami brzegowymi. 
Pełnią też różne inne funkcje np. tłumaczenie protokołów, przetwarzania da-

nych oraz zabezpieczanie urządzeń. 
– chmura obliczeniowa – stanowi połączenie magazynu danych oraz systemu 

pozwalającego na wykonywania obliczeń, przetwarzanie danych oraz ich rapor-

towanie. Umożliwia też – co ważne w pracy zdalnej – elastyczny dostęp do da-

nych przez Internet
224

. 

Dzięki tym rozwiązaniom, liczne instalacje mogą znajdować się w odległych 
miejscach ziemskiego globu, dlatego nie ma stałego i niezawodnego połączenia 
internetowego. Możliwości mogą być ograniczone do gromadzenia danych w urzą-
dzeniach rejestrujących, a następnie przenoszone na nośnikach pamięci. Jednak 
dzięki odpowiednim technologiom, łączność na duże odległości może być utrzy-

mywana bez udziału Internetu czy adresów IP. Jednym z takich przykładów jest 
Thingstream

225
 – sieć połączeń dalekiego zasięgu zbudowana na bazie komunika-

tów USSD (Unstruktured Supplementary Service Data) oraz LoRaWAN (Low 
Power Area Network) pozwalająca urządzeniom IoT komunikować się na odle-

głość do kilkudziesięciu kilometrów z bramami, które łączą się ze standardowymi 
sieciami IP. Coraz częściej pracownicy mogą podłączyć się do systemu teleinfor-

matycznego firmy drogą radiową bez użycia jakiegokolwiek gniazdka czy wtyczki, 

wykorzystując technologię GPRS, UMTS, Wi-FI, czy WiMAX
226

. 

Interfejsy nowej generacji umożliwiają migrację otoczenia człowieka z pasyw-

nych urządzeń na inteligentne aktywne środowisko usług, zapewniający ciągły 
dostęp do usług i zasobów, bo powoduje, że pracę w niedalekiej przyszłości będzie 
można świadczyć z dowolnego miejsca, a biura i siedziby firmy staną się nie po-

trzebnym kosztem firmy.  

Telepraca wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne i może bezpośred-

nio wpływać na poprawę jakości życia oraz satysfakcję zawodową zatrudnionego 
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w ten sposób pracownika. Kluczowym wyznacznikiem społeczeństwa informacyj-

nego jest powszechne wykorzystanie technologii teleinformatycznych, zwłaszcza 
Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także innych technologii informa-

cyjnych i intelektualnych, bazujących na wykorzystaniu komputerów. Również 
upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu powoduje, że praca na 
odległość staje się coraz bardziej komfortowa.  

Popularność wykorzystania Internetu w zakresie „popytu i podaży na pracę” 
wyraźnie wzrasta. Z jednej strony pracodawcy (firmy) chętnie zamieszczają ogło-

szenia rekrutacyjne w Internecie, ponieważ taka forma rekrutacji ma wiele zalet. 

Z drugiej strony Internet jest coraz bardziej popularny wśród osób poszukujących 
pracy. Wiele badań pokazuje, że jest najczęściej wybieranym przez kandydatów 
źródłem ofert zatrudnienia. Atuty Internetu, według osób starających się o zatrud-

nienie to: duży wybór ofert, aktualność ogłoszeń, oszczędność czasu i pieniędzy 
oraz efektywność. Korzystanie z serwisów rekrutacyjnych poświęconych edukacji, 
pracy i karierze to aktualni jedno z najlepszych i najszybszych sposobów pozyski-

wania informacji dotyczącej rynku pracy227
.  

Na rynku pracy coraz powszechniej obserwuje się dynamiczny rozwój nowych 
form doradztwa zawodowego. Wzrasta znaczenie doradztwa zawodowego na odle-

głość (zdalne doradztwo zawodowe), rozumianego jako prowadzenie konsultacji 
doradczych za pośrednictwem Internetu oraz sieci telefonicznych. W ciągu kilku 
ostatnich lat w sieci powstało kilka wysokiej klasy serwisów internetowych, które 
posiadają funkcjonalności niezbędne dla procesów rekrutacji czy planowania karie-

ry zawodowej
228

. Nowoczesne technologie telekomunikacyjne przyspieszają i zde-

cydowanie poprawiają jakość zarządzania biznesowego. Przedsiębiorstwo e-

biznesowe, którego działalność jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach tech-

nicznych z zakresu informatyki i telekomunikacji, może prowadzić swoją działal-

ność przy mniejszych kosztach, dużo sprawniej i na większą skalę niż do tej pory. 
Elektroniczny biznes obejmuje szereg czynności, m.in. wymianę informacji mię-
dzy producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów oraz usług, zawieranie 
kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie 

nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji itd. Potencjalnymi obszarami zasto-

sowania systemów e-biznesowych są obecnie: finanse i bankowość, komunikacja, 
zarządzanie kontaktami z klientami, dystrybucja i logistyka, marketing i promocje, 
szkolenie elektroniczne czy zakupy internetowe

229
. 

Technologie telekomunikacyjne i informacyjne dokonały niejako „rewolucji” 
w ostatniej dekadzie na makro- i mikroekonomicznych rynkach pracy, przyczynia-

jąc się do zmian w procesach rekrutacji nowych pracowników, zmiany sposobu 
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wykonywania dotychczasowych zajęć oraz powstawania nowych form zarobkowa-

nia. Należy mieć nadzieję, iż wraz z bardzo szybkim tempem rozwoju sektora ICT 
dynamika przekształceń w dziedzinie nowych, innowacyjnych metod zatrudniania 
w Polsce będzie także rosła230

. 

W związku z rozwojem społeczeństwa informacyjnego telepraca będzie w przy-

szłości coraz powszechniejszą formą świadczenia pracy. Początek nie był łatwy, 
ponieważ przyjęcie idei telepracy wymagało zmiany istniejącego paradygmatu 
pracy, który zakładał, że to człowiek dociera do miejsca pracy i wykonuje swoje 
zadania w zakładzie pracy. Tymczasem telepraca odwraca tę relację, dzięki techno-

logiom informacyjnym i telekomunikacyjnym, to przedmiot pracy dociera do 

człowieka231
. 

Telepraca generuje wiele korzyści wymienionych w literaturze przedmiotu, 

a także potwierdzonych licznymi badaniami. Gil Gordon, światowy autorytet 

z dziedziny telepracy, twierdzi, że elastyczność to jedna z istotnych jej zalet. Dla-

tego też telepraca wpisuje się w elastyczne formy zatrudnienia, które stają się coraz 
bardziej popularne, a ich immanentną cechą są zdroworozsądkowe relacje praco-

dawca - pracownik. Pracodawca, który stawia na tradycyjny model pracy w peł-
nym wymiarze godzin, traci niejednokrotnie szansę zatrudnienia wysoko wykwali-
fikowanego pracownika, który oczekuje większej elastyczności. Elastyczne zasady 
organzacji pracy zawodowej, stanowią bowiem bardzo ważny czynnik determinu-

jący tę aktywność. 
W upowszechnieniu telepracy niepoślednie znaczenie ma uregulowanie tej for-

my zatrudniania w polskim prawie pracy. Pełnoprawne miejsce telepracy w kodek-

sie pracy to regulacja mająca duże znaczenie w praktyce i była oczekiwana przez 
wiele osób. Regulacja ta, z jednej strony uelastycznia możliwości zatrudnienia 

i stwarza szanse zawodowe tym osobom, które nie są w stanie pracować w dotych-

czas przyjętych formach, z drugiej zaś obniża koszty prowadzenia działalności 
pracodawcy do niezbędnych w danej sytuacji. Adresowana jest przede wszystkim 

do pracowników, których stosunek pracy podlega przepisom kodeksu pracy
232

. 

Wielu badaczy i obserwatorów podkreśla, że nowoczesne narzędzia komunikacji 
zmieniają się bardzo dynamicznie, wskazuje się na zagrożenie powstania dwubiegu-

nowego społeczeństwa składającego się z osób posiadających dostęp do nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz takich, które go nie posiadają. 
W efekcie zagrożona może być równość społeczna. Prognozuje się, iż w przyszło-

ści wykształci się nieliczna grupa pracowników wiedzy zatrudnionych na stałych 
kontraktach oraz ogromna rzesza niskoopłacanych pracowników tymczasowych 
pod stałą kontrolą elektroniczną. 
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Gospodarka oparta na wiedzy, a także dynamicznie rozwijające się technologie 

ICT oddziałują na treść i charakter zadań wykonywanych przez pracowników i w 

konsekwencji 

na rynek pracy. Ekspansja nowoczesnych technik i technologii w dziedzinie in-

formatyki i telekomunikacji sprawia, że jesteśmy świadkami z jednej strony końca 
ery przemysłowej w dziejach  ludzkości, z drugiej zaś narodzin ery wiedzy, która 
praktycznie już teraz jest kluczowym determinantem sukcesu w walce konkuren-

cyjnej. Można zatem powiedzieć, że rozwój technologii informacyjnych w istotny 
sposób wpływa na rynek pracy, ponieważ modyfikuje tradycyjne sposoby życia 
i pracy, umożliwiając nie tylko przekazywanie danych, tekstów czy obrazów 
z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa lub centrali do filii, ale również z przedsię-
biorstwa do stanowisk pracy, usytuowanych na całym świecie233

. 

Deregulacja prawa pracy prowadząca do jego uelastycznienia i liberalizacji sta-

nowi tendencję ogólnoświatową widoczną zwłaszcza w Europie Zachodniej. Pra-

widłowo prowadzona liberalizacja powinna prowadzić do racjonalizacji, a więc do 
usuwania barier w relacjach pracodawca-pracownik. Nie powinna natomiast pole-

gać na „zwykłym” ścinaniu uprawnień pracowniczych234
. Połączenia prawa pracy 

i polityki społecznej przy elastycznym kształtowaniu rynku pracy stanowią część 
europejskiego modelu gospodarczego i społecznego. Modernizacja prawa pracy 

w szczególności wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznego 

kształtowania czasu pracy będzie miało duże znaczenie dla zwiększenia konkuren-

cyjności przedsiębiorstw działających na europejskim rynku235
. 

W krajach Unii Europejskiej z roku na rok przybywa firm, które umożliwiają 
swoim pracownikom wykonywanie pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. W dobie 
społeczeństwa informacyjnego i postępującej globalizacji dążenia przedsiębiorstw 
zmierzają w kierunku redukcji kosztów, zwiększenia wydajności i poprawy jakości 
świadczeń usług, co wpływa na ich konkurencyjność i przyczynia się do zmian 
w organizacji pracy. Elektroniczne sieci umożliwiają zastąpienie form i relacji 
hierarchicznych przez grupy pracujące ponad granicami przedsiębiorstwa i tworzą-
ce organizacje wirtualne. Takie środowisko daje dobre podstawy do rozwoju ela-

stycznych form pracy, a szczególnie telepracy236
. 

Dotychczasowe badania przedstawiają obraz pozytywnych doświadczeń zwią-
zanych z telepracą, które mogą stanowić zachętę dla potencjalnych telepra-

cowników, ale także obraz zagrożeń stanowiących bariery w rozwoju i społecznej 
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akceptacji tej formy zatrudnienia. Ograniczenie słabych stron telepracy stanowi 
klucz do jej spopularyzowania. 

Prognozuje się, że telepraca będzie coraz bardziej popularna także dlatego, że 
pozwala pracownikowi dysponować czasem zgodnie z własnym rytmem pracy. 
Umożliwia też pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. Telepraca jest 
zalecana jako forma aktywizacji zawodowej matek z dziećmi, opiekunów osób 
starszych lub niepełnosprawnych. Uregulowanie telepracy zwiększyło elastyczność 
organizacji pracy zawodowej i zapewni pracującym w tej formie ochronę prawną. 

 

 

 

 



 

 
PODSUMOWANIE 

 

 
Różnorakie procesy przemian takie jak rozwój nowoczesnych technologii in-

formatycznych, globalizacja procesów gospodarczych oraz ekspansja usług powo-

dują powolne, lecz permanentne odchodzenie od tradycyjnego modelu zatrudnienia 

w stronę elastycznych form pracy. Takie możliwości daje przede wszystkim tele-

praca – w pełnym lub ograniczonym wymiarze. Trend ten wymuszony jest nie 
tylko rozwojem nowoczesnych form zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, ale 
też dynamiką rynku pracy. Ważnym staje się szybka umiejętność adaptacji do no-

wych sytuacji i reakcja na zmiany. Czynnikiem konkurencyjności jest zdolność do 
tworzenia nowej organizacji czasu oraz formy pracy, którym są elastyczne formy 

zatrudnienia, nastawione przede wszystkim na produktywność i wykorzystanie 
w pełni potencjału pracownika. Głównymi cechami zatrudnienia produktywnego 
jest dostosowanie liczby i rodzaju pracownika w aspekcie jakościowym, ilościo-

wym i czasowym do zapotrzebowania danej firmy na pracę. 
Szczególnego znaczenia takie podejście nabiera w aspekcie przedsiębiorstw 

z branży IT, która pod koniec drugiej dekady XXI w. odczuwa duży deficyt pro-

gramistów i informatyków. Jest to trend utrzymujący się od kilku lat nie tylko 

w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Uwarunkowania te, poza 
optymalizacją ekonomiczną przedsiębiorstwa – były podstawą badań przeprowa-

dzonych na potrzeby niniejszej pracy, a także zaproponowania takiego modelu 
organizacji i zarządzania pracą zdalną w przedsiębiorstwie IT, aby spełniał on nie 
tylko oczekiwania pracodawcy, ale też stwarzał odpowiednie warunki i spełniał 
oczekiwania pracowników w dobie rynku pracy pracownika. 

Projektując zmiany, trzeba też pamiętać, że decyzja wdrożenia w firmie syste-

mu telepracy musi być uzgodniona zarówno z całym zespołem, jak i indywidualnie 
z każdym pracownikiem.  

Decydując się na wprowadzenie telepracy pracodawca musi zadbać o odpo-

wiedni sprzęt, dzięki któremu pracownik będzie mógł wykonywać swoje zadania 

służbowe. Do jego obowiązków należy również: ubezpieczenie sprzętu, jego insta-

lacja, konserwacja i przeszkolenie pracownika jak z niego korzystać. 
Dzięki rozwojowi ICT (Information-Communication Technologies) i dostępowi 

do Internetu, zmienił się model wykonywania pracy. Telepracownik może praco-

wać zarówno w domu, jak i w hotelu, pociągu czy kawiarni, gdzie chce i kiedy 
chce, ma możliwość uzyskania informacji prawie w każdym miejscu i o każdej 
porze. Rozwój telepracy uzależnia się od rozwoju powszechnego dostępu do sieci 
Internet. Coraz więcej zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorstw ma dostęp 
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do szerokopasmowego i bezprzewodowego Internetu, który jest medium pozyski-

wania danych oraz procesu komunikacji. 

We współczesnym świecie nowoczesna firma to taka, która dynamicznie odpo-

wiada na potrzeby rynku. Funkcjonowanie człowieka wiąże się z umiejętnością 
podejmowania pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Coraz częściej 
inwestowanie w nowe rozwiązania IT nie jest atutem dla firm, jednak koniecznością, 
która warunkuje pozostanie na rynku oraz konkurencyjność. Ponadto wykorzystanie 

rozwiązań ICT ma istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności, ograniczenia 
formalności i tworzenia nowych miejsc pracy. Europejskie firmy są świadome 
korzyści, które niesie za sobą inwestowanie w nowoczesne rozwiązania, dlatego 
coraz prężniej rozwijają się w kierunku sektora usług. 

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach zarządzania firmą nie można nie przy-

toczyć systemów zarządzania telepracownikami, systemu przydziału zadań oraz 
ewidencjonowania czasu pracy zdalnej. 

Warunkiem powodzenia wprowadzenia telepracy jest dobranie odpowiednich 

osób, które mogą pracować w tym systemie. Wzrost popularności telepracy zależy 
m.in. od tego, czy osoby uzdolnione, utalentowane, ambitne i chcące się rozwijać 
wybiorą ten system pracy. Telepraca powinna dotyczyć wyłącznie tych stanowisk, 
na których rezultaty pracy są wymierne, a zakres pracy również daje się obiektyw-

nie określić (np. liczba opracowań, raportów, analiz, projektów w jednostce czasu). 

Przełożeni powinni nauczyć się oceniać pracę wyłącznie według jakości i rezultatu, 
a pracownicy muszą nauczyć się samodzielności w wykonywaniu zadań; samo-

dzielności rozumianej przede wszystkim jako swoisty autonadzór, który w gruncie 
rzeczy zastępuje tradycyjną kontrolę w procesie pracy ze strony przełożonych. 

Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji przy użyciu sieci In-

ternet przyniósł nowoczesnym firmom praktycznie nieograniczone możliwości 
budowania relacji między pracownikami oraz klientami, a co za tym idzie – konku-

rencyjność. Pracownicy mobilni mogą wykonywać swoje zlecenia w dowolnym 
miejscu i czasie na dowolnie wybranych przez siebie urządzeniach. Zmieniają się 
modele biznesowe firm, które obecnie bazują na innowacyjnej gospodarce opartej 

na wiedzy. W nowoczesnej firmie liczy się jedynie efekt, jakim jest praca, a nie 
sposób jej wykonania. Pracownicy łączą się w zespoły nie tylko w obrębie jednej 
firmy, ale także międzynarodowe i opracowują dane projekty. Dzięki nowym moż-
liwościom znikają bariery fizyczne i logistyczne, które do tej pory ograniczały 
prace grupowe. Nie ma znaczenia ani miejsce, ani kraj wykonywanej pracy – liczy 

się wynik. Dlatego też powstają coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania tech-

nologiczne, które pełnią funkcje systemów wspomagających pracę zdalnych pra-

cowników, którzy stanowią liczny odsetek pracowników. Z drugiej strony jednak 
szeroko rozwinięte możliwości dostępne dla ogółu budzą też wiele wątpliwości 
m.in. jak chronić dane, jak wykorzystać w największym stopniu konkurencyjność 
swojej firmy, jak najefektywniej wykorzystać możliwości sieci przy minimalizacji 
kosztów, jak optymalnie wspierać mobilnych pracowników. 
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Najważniejszym aspektem pracy zdalnej jest bezpieczeństwo komunikacji. 
Przesyłając dane, często poufne, należy zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie. 
Pracownicy zatrudnieni w sposób tradycyjny mają z reguły zapewnione na sprzęcie 
firmowym specjalistyczne oprogramowanie antywirusowe oraz opiekę administra-

tora firmowego, więc zarówno ryzyko włamania się do systemu komputerowego, 
jak i wycieku poufnych danych jest stosunkowo niewielkie. Praca zdalna stwarza 

nowe zagrożenia w tej materii. Pracownik zdalny może pracować w domu lub 
w jakimkolwiek miejscu, zaś jego komputer firmowy wykorzystywany jest także 
do celów prywatnych. Ochrona na poziomie sieci, przez którą telepracownik łączy 
się z Internetem, jest słaba albo w ogóle jej nie ma. Często też telepracownik nie 
podlega nadzorowi administratora, a w konsekwencji nie aktualizuje samodzielnie 

wymaganego oprogramowania, co może z kolei prowadzić do powstania dziur 
w systemie. W takim otoczeniu istnieje duże ryzyko utraty danych.  

Należy wziąć także pod uwagę to, że bezpieczeństwo komputera wiąże się 
z problematyką odpowiedzialności prawnej, zarówno karnej (używanie pirackiego 
oprogramowania, naruszanie przepisów o danych osobowych), jak i cywilnej (od-

powiedzialność za wyrządzoną szkodę). Oprócz kwestii technicznych bardzo istot-

ne są aspekty dotyczące osób, które są bezpośrednimi przełożonymi pracowników 
zdalnych. Z racji braku bezpośredniego kontaktu z telepracownikiem pojawia się 
wiele różnych problemów, szczególnie odnoszących się do relacji międzyludzkich 
oraz motywowania i rozliczania pracowników. Ocena i kontrola podwładnych jest 
bardzo ważnym aspektem pracy każdego menedżera, będąc jednocześnie istotnym 
ogniwem w procesie zarządzania, spajającym niejako wszystkie funkcje, które 
pełni współczesny zarządzający. 

Z tego względu, że telepraca jest często wykonywana poza obrębem zatrudnia-

jącej organizacji, pojawiają się zupełnie nowe problemy z nadzorem i kontrolą 
pracy zatrudnionych w ten sposób pracowników. Sytuacja taka jest specyficzna dla 
całej tzw. pracy informacyjnej czy też opartej na wiedzy, w trakcie której tworzy 
się dane, informacje i wiedzę. Trudności w kontroli telepracowników oznaczają nie 
tyle wzrost skomplikowania tego procesu, co zmianę sposobów jego prowadzenia. 
Telepracownik może być kontrolowany, jeśli jednak wykonuje pracę w domu, 
kontrola nie może naruszać prywatności zarówno jego jak i jego rodziny. 

Kontrolę nad pracownikiem zdalnym można sprawować przez pomoc w odpo-

wiednim zagospodarowaniu stanowiska pracy, budowanie kultury organizacyjnej 

wspierającej pracowników zdalnych, rozwój i wytyczanie ścieżki kariery oraz dba-

nie o karierę i szkolenia telepracownika, stworzenie odpowiednich systemów mo-

tywacyjnych i powiązanych systemów wynagrodzeń itp. W procesie zarządzania 
pracownikami zdalnymi bardzo ważne jest umiejętne podejście do pracownika, 
wzbudzanie wiarygodności, dobre wzajemne stosunki i inspirowanie do samo-

dzielnych działań. Jak pokazały wynik przeprowadzonych badań od podejścia do 
pracownika w dużej mierze zależą nie tylko wyniki jego pracy, ale też komfort 
psychiczny związany ze specyfiką pracy zdalnej (praca w domu, brak bezpośred-

niego kontaktu ze współpracownikami i przełożonymi). 
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Telepraca w polskiej rzeczywistości to nadal mało popularna forma funkcjono-

wania przedsiębiorstwa, która jednak – ze względu na rozwój technologii, konku-

rencji i sytuacji na rynku pracy – nieuchronnie będzie się upowszechniać, na co 
wskazują m.in. dane zawarte w niniejszej pracy. Zasadnym więc będzie śledzenie 
zmian i kierunków, w których zmierzać będzie rozwój pracy zdalnej wraz z upo-

wszechnianiem się elastycznego podejścia do czasu i warunków pracy, zarówno 
z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.  
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

 

 
Załącznik 1: Wzór umowy o telepracę 

 

 

 

 

 

UMOWA O TELEPRACĘ /wzór/ 
 

 
Zawarta w dniu __-__-____ w ______________________________ pomiędzy 

___________________________ z siedzibą w _______________, reprezentowaną przez 
______________________________ zwaną / zwanym dalej Pracodawcą 

a ________________ zamieszkałą/ym w ___________________, legitymującą/ym się 
dowodem osobistym serii ______________, NIP: ___________, 

PESEL: _____________________________ zwaną/nym dalej Telepracownikiem zwanymi 

łącznie Stronami o następującej treści: 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Pracodawca zatrudnia Telepracownika na stanowisku _____________, w pełnym wy-

miarze godzin, w systemie telepracy.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas _______________  

3. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu ____________ (UWAGA! Można zastrzec, że termin 
rozpoczęcia pracy uzależniony jest od pozytywnego zakończenia szkolenia) 

4. Przy realizacji swoich obowiązków Telepracownik podlega osobie odpowiedzialnej za 

współpracę z Telepracownikiem, wskazanej przez Pracodawcę, zwanej dalej Pełnomoc-

nikiem.  

5. Pełnomocnik ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy Telepracownika. 

§ 2 Miejsce pracy 

1. Praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania Telepracownika.  

2. Koszty organizacji stanowiska pracy pokrywa Pracodawca. Telepracownik ma prawo 

wykazać szczegółowe koszty związane z organizacją stanowiska pracy i umożliwić Pra-

codawcy dokonanie oceny ich zasadności.  



Załącznik 154 

§ 3 Czas pracy 

1. Czas pracy Telepracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany 
przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego czterdziestogodzinnego ty-

godnia 

2. 14 pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Telepracownik ma obowiązek konsul-

tować harmonogram pracy z Pełnomocnikiem. 
Lub  

Telepracownik wykonywać będzie pracę w godzinach od __ do __, w przeciętnym wy-

miarze 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym.  

3. Telepracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania 
pracy w czasie określonym w pkt 1 w sposób przyjęty u Pracodawcy. (np. logowanie do 
systemu).  

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Telepracownikowi za wykonywaną pracę przysługuje miesięczne wynagrodzenie 

w kwocie _______,  –  PLN (słownie: ________ )  brutto. 
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane do  ___  dnia kolejnego miesiąca. 
3. Telepracownik wyraża zgodę na wypłatę należnego mu wynagrodzenia przelewem na 

jego rachunek bankowy.  

§ 5 Ogólne obowiązki pracownika 

  1. Telepracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać 
w sposób nie narażający dobrego imienia Pracodawcy oraz z poszanowaniem jego inte-

resów. 
  2. Telepracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulami-

nów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy, a także sto-

sować się do dyrektyw i poleceń wydawanych przez Pracodawcę oraz Pełnomocnika. 
  3. Telepracownik ma obowiązek z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu 

mieniem oraz podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zachowania bezpie-

czeństwa powierzonego mu mienia. Telepracownik w szczególności zobowiązany jest 
do użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami 

technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami Pracodawcy. 

  4. Telepracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy, bądź 
osobie przez niego wyznaczonej, jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z ob-

sługą powierzonego mu sprzętu. 
  5. Telepracownik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkich szkoleniach organizo-

wanych przez Pracodawcę, w tym zwłaszcza w szkoleniu dotyczącym obsługi sprzętu 
niezbędnego do wykonywania pracy. 

  6. Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, 

o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu 
przez Pracodawcę, w trakcie oraz po zakończeniu stosunku pracy. Za informacje pouf-

ne uważa się w szczególności wszelkie dane i informacje zawarte na dokumentach oraz 

informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę, dotyczące stosowa-
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nej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności han-

dlowej, a także wszelkie poufne dane dotyczące jego kontrahentów i klientów. 
  7. Wszystkie dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach wykorzystywa-

nych przez Pracodawcę nie mogą być bez wyraźnej zgody Pracodawcy gromadzone 

i rozpowszechniane przez Telepracownika. Telepracownik zobowiązuje się nie kopio-

wać, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji poufnych bez wy-

raźnej zgody Pracodawcy. 
  8. Telepracownik ma obowiązek zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób 

trzecich.  

  9. Telepracownik ma obowiązek kontaktować się z Pracodawcą i Pełnomocnikiem na 
zasadach określonych przez przepisy obowiązujące u Pracodawcy.  

10. Telepracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, wyja-

śnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy.  
11. Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić 

działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodaw-

cę. Za działalność konkurencyjną uważane będą:  ……………………………………  . 
12. Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie świadczyć 

pracy na jakiejkolwiek podstawie (w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych) 
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec 
Pracodawcy. 

§ 6 Szczególne obowiązki Telepracownika 

1. ___________ do uzgodnienia pomiędzy stronami  
2. ___________  

§ 7 Warunki pracy 

1. Telepracownik organizuje stanowisko pracy, zapewniające bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy oraz zabezpieczenie i ochronę tajemnic Pracodawcy, według wskazówek 
Pracodawcy.  

2. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wyko-

nywania pracy spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, określone przepi-

sami Kodeksu Pracy i aktów szczególnych.  
3. Pracodawca pokrywa koszty związane z instalacją, eksploatacją, serwisem, konserwacją 

i ubezpieczeniem sprzętu.  
4. Pracodawca ponosi koszty przeszkolenia Telepracownika w zakresie obsługi sprzętu 

niezbędnego do wykonywania pracy. 5. Przy wykonywaniu pracy Telepracownik może 
korzystać ze sprzętu stanowiącego jego własność, spełniającego wymogi bhp, na zasa-

dach określonych w odrębnej umowie.  
6. Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia sprzętu stanowiącego własność Telepracow-

nika, o którym mowa w pkt 5 oraz koszt eksploatacji sprzętu w formie ekwiwalentu, na 
zasadach określonych w odrębnej umowie.  

7. Telepracownik zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia 
wykonywania pracy w miejscu zamieszkania, które zobowiązany jest przedstawić Pra-

codawcy na jego życzenie. 
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§ 8 Kontrola 

1. Pracodawca i Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę:  
a) wykonywania pracy przez Telepracownika,  

b) sprzętu obsługiwanego przez pracownika,  
c) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zamieszkania Telepracownika. 

Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie naruszało prywatności Telepracownika 

i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało korzystania z pomieszczeń domowych w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem. 

2. Przed rozpoczęciem kontroli, Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Telepracowni-

ka na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za pośrednic-

twem środków komunikacji elektronicznej.  

3. Pierwsza kontrola zostanie dokonana przed rozpoczęciem pracy przez Telepracownika.  
4. Pracodawca ma prawo na bieżąco monitorować wykonywanie pracy przez Telepracow-

nika. (chodzi tutaj o „zdalne” monitorowanie za pomocą programów komputerowych). 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Telepracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać 
na terenie zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z po-

mieszczeń socjalnych i prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej.  
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ___________ okresem wypo-

wiedzenia.  

(UWAGA! Jeśli umowa zostaje zawarta na czas określony, to może być wypowiedziana za 
dwutygodniowym okresem wypowiedzenia tylko, gdy strony zastrzegą taką możliwość. 
Dotyczy to tylko umów zawartych na okres ponad 6 miesięcy).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ- 

ności. 
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