
– lepiej w domu, 
czy w biurze?

TELEPRACA

Wstêp
Telepraca jest szans¹ na pokonanie 

problemów zatrudnienia, ekologicznych, 
a tak¿e polityczno-spo³ecznych. Specyfika 
rozwoju telepracy jest ró¿na w poszcze-
gólnych regionach i pañstwach. W Europie 
najwiêkszy rozwój telepracy obserwuje siê 
w krajach skandynawskich, co uwarun-
kowane jest bardzo szybkim rozwojem 
nowych technik telekomunikacji oraz du¿¹ 
rozpiêtości¹ geograficzn¹ – Finlandia, Dania 
i Szwecja to trzy kraje o najwiêkszym w sto-
sunku do ca³ej si³y roboczej procencie tele-
pracowników wykonuj¹cych pracê w domu. 
W Stanach Zjednoczonych, po wydarzeniach 
z 11 września, w telepracy dostrzega siê mo¿-
liwośæ unikniêcia kumulacji du¿ych skupisk 
ludzkich w jednym miejscu, co mo¿e byæ 

celem ataków terrorystycznych. W krajach 
azjatyckich telepraca czêsto przyjmuje formê 
pracy ponadgranicznej, gdzie korporacje 
firm zlecaj¹ zadania z innych czêści świata, 
gdzie aktualnie zosta³ zakoñczony dzieñ pra-
cy. W ten sposób praca jest kontynuowana 
w innej czêści globu ziemskiego i tym samym 
trwa 24 godziny na dobê. 

W Polsce rozwój telepracy jest na etapie 
pocz¹tkowym, co mo¿e siê wi¹zaæ ze zbyt 
krótkim czasem swobód w zakresie dzia-
³alności rynkowej oraz zbyt powolnym roz-
wojem ³¹cz telekomunikacyjnych. Mo¿na siê 
jednak spodziewaæ gwa³townego wzrostu 
liczby telepracowników z powodu u³atwieñ 
w zakresie dostêpu do Internetu oraz upa-
trywaniu w telepracy szansy na zmniejszenie 
bezrobocia. 

Szczególne nadzieje pok³ada siê w te-
lepracy w aspekcie zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych, starszych, zamieszka³ych 
na ma³o zaludnionych terenach wiejskich, 
oraz ze wzglêdu na mo¿liwości zatrudnienia 
kobiet w ci¹¿y i realizacjê zawodow¹ m³o-
dych matek [1, 2, 3]. 

Telepraca jest to metoda organizowania 
i wykonywania pracy, w której pracownik 
pracuje poza siedzib¹ pracodawcy przez 
znaczn¹ czêśæ swojego czasu pracy, do-
starczaj¹c do pracodawcy jej wyniki, z wy-
korzystaniem technologii informacyjnych 
oraz technologii przekazywania danych, 
a zw³aszcza Internetu.

Podstawowe cechy telepracy to:
� mo¿liwośæ zmiany miejsca pracy poza 

zak³adem pracy (np. w domu, w podró¿y)
� ruchomy i najczêściej niekontrolowany 

czas pracy
� wykorzystywanie komputera i urz¹dzeñ 

telekomunikacyjnych
� praca z danymi (umo¿liwiaj¹ca przesy³a-

nie efektów pracy w postaci cyfrowej) [1].
Wydawa³oby siê, ¿e s¹ to niewielkie 

zmiany, w stosunku do tradycyjnego 
systemu organizacji pracy, jednak re-
wolucjonizuj¹ podstawowe w³aściwości 
pracy: czas i miejsce. To natomiast wp³ywa 
na zmianê organizacji pracy, komuniko-
wania, kontroli, rozliczania itd. Jednym 
s³owem, zmienia siê prawie wszystko 
– poza pracownikiem.
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Telepraca zwiêksza szanse zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, starszych, kobiet w ci¹¿y oraz m³odych matek. 
W stosunku do tradycyjnego systemu organizacji pracy zmieniaj¹ siê dwie zasadnicze w³aściwości pracy: czas 
i miejsce. Wp³ywa to, na zmianê warunków pracy, komunikowania, kontroli itd. Jednym s³owem, zmienia siê 
prawie wszystko – poza pracownikiem. Jak oceniaj¹ telepracê sami telepracownicy? – na to pytanie odpowie 
niniejszy artyku³.

Telework. Home or office, which is better?
Telework gives an opportunity to disabled people, the elderly, pregnant women and mothers with children to get a job. Compared 
to traditional forms of work organization, the two main work features are changed: the time and place. Telework also affects 
other working conditions, communication systems, job control, demands, work pace, etc. Generally, everything except for the 
worker is different. This paper aims to answer the question of how telework is assessed by teleworkers themselves. 
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Jak telepracownicy odnajduj¹ siê w no-
wych realiach pracy, w nowej sytuacji? – 
na to pytanie postaramy siê odpowiedzieæ 
na podstawie badañ prowadzonych przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwo-
wy Instytut Badawczy w ramach realizacji 
projektu „ENTER – Partnerstwo na rzecz 
telepracy, przedsiêbiorczości i równoupraw-
nienia” 1 w ramach IW EQUAL. Celem tego 
projektu jest m.in. popularyzacja wiedzy 
praktycznej nt. mo¿liwości elastycznych 
form pracy (w tym telepracy) w kontekście 
dyskryminacji na rynku pracy osób, które 
mia³y przerwê w aktywności zawodowej (ze 
wzglêdów zdrowotnych, mieszkaniowych, 
rodzinnych) lub nie mog¹ jej podj¹æ w spo-
sób „tradycyjny” (tj. w pe³nym wymiarze 
godzin w siedzibie firmy). 

Wyniki badañ
Badania przeprowadzono wśród 102 te-

lepracowników, w wielu firmach o ró¿nych 
rodzajach dzia³alności: us³ugi t³umaczeniowe, 
firmy informatyczne, firmy szkoleniowe, 
us³ugi ksiêgowe, firmy handlowe, us³ugi 
projektowo-architektoniczne. W badanej 
grupie znalaz³y siê g³ównie osoby wykonuj¹ce 
pracê na zlecenie (prowadz¹ce indywidualn¹ 
dzia³alnośæ gospodarcz¹). Wśród badanych 
by³o 81 mê¿czyzn (79,4%), natomiast kobiety 
stanowi³y 20,6%.

Zakres badañ obejmowa³ kwestionariu-
szow¹, trzyczêściow¹ samoocenê telepracy 
zawieraj¹c¹: 

� opis wykonywanej pracy
� ocenê sposobu wykonywanej pracy
� aspekty prawne telepracy.

W tym artykule przedstawione zostan¹ 
wyniki dwóch pierwszych czêści oceny.

Opis wykonywanej pracy
Czas wykonywania telepracy (sta¿ 

telepracownika) w grupie badanej by³ zró¿-
nicowany i waha³ siê od 3 miesiêcy (najmniej 
doświadczeni telepracownicy) do sta¿u 
d³u¿szego ni¿ 5 lat (tabela 1.).

Prawny stosunek pracy by³ zró¿nicowany. 
Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby za-
trudnione na czas określony, najmniej liczn¹ 
osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o dzie³o (tabela 2.). 

Tabela 2
ROZK£AD PROCENTOWY OSÓB BADANYCH WED£UG 
RODZAJÓW PRAWNEGO STOSUNKU PRACY
The percentage of teleworkers in a breakdown of the legal status 
of employment

Stosunek pracy Czêstośæ %
Umowa o dzie³o 45 44,9
W³asna dzia³alnośæ 
gospodarcza 57 55,1

Ogó³em 81 100,0

Tabela 3
CZÊSTOŚÆ PRZYJAZDÓW DO BIURA PRACODAWCY 
Frequency of visits at the employer’s office

Czêstośæ przyjazdów do biura pracodawcy %
W ogóle 30,4
Rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu 22,5
1 raz w tygodniu 18,6
2 razy w tygodniu 17,6
Czêściej ni¿ 2 razy w tygodniu 10,8
Ogó³em 100,0

Sta¿ pracy %
Od 3 miesiêcy do pó³ roku 6,2
Od pó³ do 1 roku 17,3
2 lata 3,7
3 lata 19,8
4 lata 22,2
5 lat 18,5
D³u¿ej ni¿ 5 lat 12,3
Ogó³em 100,0

Tabela 1 
ROZK£AD PROCENTOWY CZASU WYKONYWANIA TELEPRACY 
W GRUPIE BADANEJ 
The amount of time spent on telework 

Rys. 1. Rozk³ad procentowy osób badanych wg liczby dni prze-
znaczonych na telepracê
Fig. 1.  Number of days per week devoted to telework 

1 Partnerami projektu s¹: Instytut Technik Telekomunikacyjnych 
i Informatycznych – Administrator projektu, Fundacja 
Centrum Promocji Kobiet, Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy, Miêdzynarodowe 
Forum Kobiet, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Telekomunikacja Polska SA, http://www.enter-tele-
work.org/

Wiêkszośæ telepracowników przeznacza 
na telepracê 5 dni roboczych, lecz du¿¹ 
grupê stanowi¹ osoby pracuj¹ce wiêcej ni¿ 
5 dni w tygodniu. Szczegó³owe dane na te-
mat liczby dni przeznaczonych na telepracê 
w tygodniu przedstawiono na rys. 1. 

Czêstym zarzutem pod adresem stoso-
wania telepracy jest uzyskiwanie wzrostu 
wydajności firmy kosztem zwiêkszania czasu 
pracy telepracowników. Wśród badanych 
najwiêksz¹ grupê stanowili telepracownicy 
pracuj¹cy efektywnie od 6 do 8 godzin 
dziennie. £¹cznie 32,4% osób pracowa³o 
efektywnie ponad 8 godzin dziennie. Szcze-
gó³owe dane na ten temat przedstawiono 
na rys. 2. (str. 8). 

Jako cechê pozytywn¹ telepracy wy-
mienia siê mo¿liwośæ dostosowania czasu 
oraz pory pracy do indywidualnych pre-
ferencji i potrzeb pracowników. A¿ 73,5% 
osób badanych rozpoczyna pracê o ró¿nych 
porach dnia, natomiast 26,5% grupy roz-
poczyna pracê rano, zgodnie z tradycyjn¹ 
organizacj¹ dnia pracy. 

Wszyscy badani pracowali w domu, 
a ponad po³owa badanych telepracowni-
ków wykonywa³a pracê równie¿ w podró¿y 
(52,9%). Stanowisko pracy mieści siê naj-
czêściej w oddzielnym pokoju (90,2%) lub 
wydzielonej czêści pokoju (9,8%). 

Ograniczenie konieczności dojazdów 
do pracy jest jedn¹ z g³ównych zalet wy-
mienianych przez telepracowników. Proste 
wyliczenia pokazuj¹, ¿e jeśli droga do pracy 
zajmuje nam ok. 40 minut, to w ci¹gu roku 
tracimy na dojazdy oko³o 20 dni roboczych 
– co dla niektórych mog³oby byæ dodatkowym 
„drugim urlopem wypoczynkowym”.

W grupie badanej prawie jedna trzecia 
w ogóle nie odwiedza³a siedziby pracodawcy, 
a tylko 10,8% czyni to czêściej ni¿ 2 razy 
w tygodniu (tabela 3.).

Zdecydowana wiêkszośæ (91,2%) te-
lepracowników deklaruje, ¿e stanowisko 
pracy jest wyposa¿one we wszystkie 
potrzebne urz¹dzenia. Najczêściej wymie-
nianym brakuj¹cym urz¹dzeniem by³ faks 
i drukarka. Bior¹c pod uwagê umiejsco-
wienie i wyposa¿enie stanowiska pracy, 
po³owa respondentów ocenia³a swoje 
stanowisko pracy jako ca³kowicie wygod-
ne, ponad 45% jako czêściowo wygodne, 
a tylko 5% oceni³o, ¿e stanowisko pracy 
ma wiele braków. 

Niepokoj¹ce s¹ wyniki dotycz¹ce kontroli 
i szkoleñ z zakresu bezpieczeñstwa pracy. Po-
nad 77,5% telepracowników relacjonowa³o, 
¿e nigdy nie by³a przeprowadzana u nich 

kontrola bhp na stanowisku pracy, u 12,7% 
telepracowników kontrola taka mia³a miejsce 
tylko przy rozpoczêciu pracy, a w 9,8% przy-
padków kontrole takie s¹ czynione cyklicznie. 
Równie¿ w szkoleniach bhp uczestniczy³o 
tylko ok. 12%, przy czym odbywa³y siê one 
w momencie rozpoczêcia pracy. 
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Ocena sposobu wykonywania pracy
Bardzo wa¿nym aspektem telepra-

cy jest komunikacja – sposób i czêstośæ 
kontaktów ze „wspó³pracownikami” oraz 
pracodawc¹. Wszyscy badani telepracow-
nicy kontaktuj¹ siê z pracodawc¹ osobiście 
i telefonicznie, natomiast 82,4% czyni 
to z wykorzystaniem Internetu. Tylko 8,8% 
respondentów ocenia³o, ¿e do kontaktów 
z pracodawc¹ dochodzi zbyt rzadko, ponad 
55%, ¿e kontakty s¹ rzadkie, ale wystar-
czaj¹ce, natomiast 35,3% ocenia, ¿e s¹ one 
odpowiednio czêste. W zakresie kontaktów 
ze „wspó³pracownikami” ponad 43% 
ocenia, ¿e s¹ one rzadkie, ale wystarcza-
j¹ce, natomiast prawie 56% odczuwa, 
¿e do kontaktów dochodzi odpowiednio 
czêsto. Do kontaktów ze wspó³pracownikami 
dochodzi najczêściej telefonicznie, osobiście 
kontaktuje siê ponad 93% telepracowników, 
zaś drog¹ internetow¹ 83%. 

Ciekawe jest, ¿e pomimo podobnych 
ocen dotycz¹cych intensywności kontak-
tów z prze³o¿onymi i wspó³pracownikami 
du¿e ró¿nice wystêpuj¹ w zakresie oceny 
mo¿liwości uzyskania wsparcia. Na wsparcie 
od wspó³pracowników mo¿e liczyæ 85,3% 
telepracowników, natomiast na wsparcie 
od prze³o¿onych – 20,6%. Mo¿liwośæ 
otrzymania wsparcia od rodziny deklaruje 
72,5% respondentów, zaś od przyjació³ 
i znajomych prawie po³owa osób bior¹cych 
udzia³ w badaniu.

W badaniu pytano telepracowników 
o przyczyny k³opotów i utrudnieñ w pracy. 
Ponad 26% telepracowników doświadcza 
k³opotów z oprogramowaniem, ok. 41% ma 
k³opoty z organizacj¹ pracy, podobna czêśæ 
grupy badanej odczuwa k³opoty w zakresie 
komunikacji z pracodawc¹. U ponad 32% 

osób badanych k³opoty w wykonywaniu 
pracy wynikaj¹ z konieczności godzenia 
obowi¹zków zawodowych z domowymi 
(rys. 3.). 

Dla 46% telepracowników przyczyn¹ 
tych utrudnieñ jest koniecznośæ opieki nad 
dzieæmi, dla 37,3% – brak materia³ów i infor-
macji potrzebnych do wykonywania pracy, 
dla ok. 10% brak odpowiedniego sprzêtu, 
a dla ponad 18% brak odpowiedniego 
oprogramowania.

Pomimo wymienianych problemów 
i utrudnieñ po³owa telepracowników de-
klarowa³a, ¿e ³atwiej pracuje siê w domu 
ni¿ w biurze (³¹cznie 52%), 25,5% osób 
nie widzi ró¿nicy, a 22,5% ocenia³o, ¿e praca 
w domu jest trudniejsza. Natomiast bardziej 
jednoznaczne oceny dotyczy³y porównania 
wydajności telepracy z tradycyjnym syste-
mem pracy w biurze (rys. 4.). Jak pokazuje 
rys. 4., wśród badanych nie by³o osób, które 
ocenia³y, ¿e wydajnośæ w systemie telepracy 
jest gorsza. 

Równie¿ zadowolenie z telepracy dekla-
rowa³o ³¹cznie ponad 95% osób badanych 
(zadowolonych – 74,5%, bardzo zadowolo-
nych – 20,6%). Rysunek 5. obrazuje najwa¿-
niejsze przyczyny zadowolenia z telepracy.

Najczêściej dostrzegan¹ zalet¹ jest ela-
stycznośæ czasu pracy. Tylko 16% badanych 
telepracowników jako zaletê wymienia³o 
brak zak³óceñ w pracy.

Porównania wewn¹trzgrupowe
Wyniki oceny telepracy wykorzystano 

do zbadania relacji pomiêdzy poszczególny-
mi jej w³aściwościami. W pierwszej kolejności 
skorelowano poziom zadowolenia z tele-
pracy z ró¿nymi k³opotami i utrudnieniami 

Rys. 3. Przyczyny k³opotów i utrudnieñ w pracy
Fig. 3. Causes of work difficulties

Rys. 4. Oceny porównania wydajności pracy z tradycyjnym sys-
temem pracy w biurze
Fig. 4. Comparisons with traditional office work

Rys. 5. Procent osób doświadczaj¹cych poszczególne korzyści 
telepracy
Fig. 5. Aadvantages of telework

Tabela 4
KORELACJE POMIÊDZY ZADOWOLENIEM A UTRUDNIENIAMI W PRACY
Correlations between job satisfaction and work difficulties

 K³opoty 
w telepracy 
– organiza-

cja pracy

Przyczyny 
utrudnieñ 

– obowi¹zki 
domowe

Przyczyny 
utrudnieñ 
– opieka 

nad dzieæmi

Przyczyny 
utrudnieñ 

– brak odpo-
wiedniego 

sprzêtu

Zadowolenie 
z telepracy*

 

Korelacja 
Pearsona

,48 ,33 ,34 ,31

Istotnośæ 
(dwustronna)

,000 ,001 ,000 ,001

* Zadowolenie z pracy by³o zakodowane odwrotnie do wartości (1 – bardzo zadowolony, 5 – bardzo niezadowolony).Rys. 2. Dzienny czas efektywnej pracy w grupie badanych tele-
pracowników
Fig. 2. Number of hours per day devoted to telework
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w wykonywaniu pracy. Korelacje istotne 
statystycznie przedstawia tabela 4.

Jak pokazuj¹ wyniki, zadowolenie z pracy 
by³o skorelowane istotnie statystycznie 
z utrudnieniami wynikaj¹cymi z organizacji 
pracy, obowi¹zków domowych, konieczności 
opieki nad dzieæmi oraz braku odpowied-
niego sprzêtu. Im wiêksze wystêpowanie 
poszczególnych utrudnieñ, tym mniejsze za-
dowolenie z telepracy. Pozosta³e utrudnienia, 
takie jak brak materia³ów i informacji, brak 
odpowiedniego oprogramowania czy pro-
blemy z obs³ug¹ sprzêtu komputerowego 
nie by³y skorelowane na poziomie istotnym 
statystycznie.

We wstêpnej analizie danych dokonano 
porównania wyników zadowolenia z tele-
pracy miêdzy grupami ze wzglêdu na p³eæ, 
wykszta³cenie i sta¿ w telepracy (rys. 6.).

Wyniki prezentowane na rysunku 6. poka-
zuj¹, ¿e najwiêksze zadowolenie z telepracy 
wystêpuje w grupie osób z wykszta³ceniem 
wy¿szym, najni¿sze wśród osób z wykszta³-
ceniem pomaturalnym (anova, F = 8,02, 
p < 0,01).

Wyniki dotycz¹ce zadowolenia z telepracy 
s¹ lepsze w grupie mê¿czyzn, ró¿nice pomiê-
dzy tymi grupami s¹ istotne statystycznie 
(anova, F = 4,9; p < 0,05) – rys. 7. Mo¿e byæ 
to spowodowane tym, ¿e w grupie kobiet 
czêściej wystêpuj¹ utrudnienia wynikaj¹ce 
z obowi¹zków domowych (kobiety – 83,3%; 
mê¿czyźni – 39,7%) i konieczności opieki 
nad dzieæmi (kobiety – 66,7%; mê¿czyźni – 
39,7%). Jak wynika z rysunku 8., najni¿sze za-
dowolenie z telepracy wystêpuje wśród osób, 
które rozpoczynaj¹ dzia³alnośæ zawodow¹ 
w systemie telepracy (anova, F = 3,05, 
p = 0,01).

Pierwszy okres telepracy wi¹¿e siê z ko-
nieczności¹ zmiany przyzwyczajeñ, zmian 
w organizacji pracy i dostosowywania 
do wymogów nowego systemu. W tym 
w³aśnie okresie ponoszone s¹ najwy¿sze 
koszty zarówno finansowe jak i psychiczne. 
Wa¿ne jest, ¿e wszystkie oceny odzwier-
ciedlaj¹ zadowolenie lub du¿e zadowolenie 
z telepracy.

Podsumowanie
Poza korzyściami, system telepracy mo¿e 

nieśæ równie¿ wiele zmian i zagro¿eñ [5]: 
� psychospo³ecznych (alienacja spo³ecz-

na, ingerencja spraw zawodowych w sprawy 
rodzinne) 

� organizacyjnych (formy kontroli czasu 
pracy, formy oceny pracy, systemy wyna-
grodzeñ, rozliczanie kosztów zwi¹zanych 
z teleprac¹)  

� prawnych (np. status stanowiska pracy 
w domu, kontrola stanowisk pracy w miej-
scach prywatnych w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy). 

Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e osoby, które 
rozpoczê³y telepracê s¹ bardziej zadowo-
lone z tego systemu organizacji pracy ni¿ 
z systemu tradycyjnego (ok. 95%). Wy¿sz¹ 
wydajnośæ w telepracy deklarowa³o ponad 
67% badanych. Pomimo tych optymistycz-
nych ocen wystêpuj¹ równie¿ trudności: 
koniecznośæ opieki nad dzieæmi (46%), 
brak materia³ów i informacji potrzebnych 
do wykonywania pracy (37,3%), brak 
odpowiedniego sprzêtu (10%) oraz brak 
odpowiedniego oprogramowania (18%). 
Trudności te kumuluj¹ siê g³ównie w pierw-
szym okresie po zmianie systemu pracy, 
co pokazuje ocena zadowolenia w kontek-
ście sta¿u w telepracy.

Aby zminimalizowaæ negatywne skutki 
telepracy, nale¿y uwzglêdniæ specyfikê tego 
systemu w trzech zasadniczych etapach 
tworzenia telepracy: doborze telepracowni-
ków ze wzglêdu na ich indywidualne cechy 
osobowości i predyspozycje [6], wymagania 
techniczne i materia³owe stanowisk pracy 
oraz zapewnienie wsparcia spo³ecznego 
od prze³o¿onych i wspó³pracowników. Te 
zagadnienia postaramy siê opisaæ w nastêp-
nych artyku³ach dotycz¹cych telepracy.
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