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Wstęp 
 

 Wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek spowodowały, że w bardzo szybkim tempie 

zmienia sie sposób, w jaki pracujemy. Wiąże się to w bezpośredni sposób z  odejściem od 

społeczeństwa industrialnego w stronę społeczeństwa informacyjnego. Z transformacją tą 

związane jest pojęcie nowa ekonomia, czyli ogromne możliwości wzrostu gospodarczego, 

tworzenie nowych miejsc pracy, mobilny pracownik, life-long learning, informatyzacja, 

globalizacja, łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich, suwerenność klientów oraz 

kluczowa rola wiedzy. To nowe technologie stanowią proces dzisiejszych przemian. Dzięki 

nim nowy wymiar zyskały takie pojęcia jak czas i przestrzeń. Użyte przez McLuhana pojęcie 

„globalna wioska” nabrało realnego wydźwięku szczególnie w kontekście pracy korporacji, 

które funkcjonują poza granicami państw i kontynentów. Duże przedsiębiorstwa przełamują 

również barierę czasu, dzięki wyspecjalizowanym, międzynarodowym zespołom pracują nad 

zleceniem 24 godziny na dobę, często 7 dni w tygodniu. Żyjemy w społeczeństwie 24 

godzinnym, gdzie większość z usług dostępna jest bez przerwy.  

Zmiany dotykają również procesu pracy. Główne innowacje w tym zakresie to 

uelastycznienie przedmiotu pracy, poprzez wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, do 

których należą m.in. telepraca, praca dzielona, praca na wezwanie. Duże zmiany niesie 

również zwiększająca się liczba przedsiębiorstw wykorzystujących sprzęt komputerowy 

z nowoczesnym oprogramowaniem jako narzędzia pracy. Do zmian społeczeństwa 

informacyjnego należy również dołączyć modyfikacje dotyczące mentalności na temat pracy. 

Tradycyjne pojmowanie pracy – jeden zawód i jedna firma – odchodzi w zapomnienie. Nie 

można planować życia zawodowego w jednej firmie, gdyż może ona nie sprostać globalnej 

konkurencji. Z drugiej znów strony nie można specjalizować się w jednej dziedzinie, bo 

poprzez szybki rozwój technologiczny jest szansa, że ta dziedzina zaniknie. Kluczem na taki 

stan rzeczy jest zdolność do szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację, elastyczność oraz 

gotowość do zmian i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie (life-long learning). Stąd 

nowe, elastyczne formy zatrudnienia, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy 

i gospodarki, które stale pędzą do przodu. Telepraca, o której mowa w niniejszym 

opracowaniu, całkowicie wpisuje się w kanony nowej ekonomii i z pewnością jest nowym 

rozwiązaniem zatrudnienia pracownika, który będzie ukierunkowany na efekty pracy, będzie 

elastyczny i mobilny, a dzięki nowoczesnym technologiom będzie mógł wykonywać pracę 

gdziekolwiek i o jakiejkolwiek porze. 

 Niniejsze opracowanie rozwija temat telepracy jako elastycznej formy zatrudnienia 

uwzględniając jej szeroko pojęte aspekty, takie jak: uwarunkowania psychospołeczne, 

technologiczne czy prawne. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza teoretyczna, 

zawierająca 10 rozdziałów. Natomiast druga jest częścią praktyczną, zawierającą laboratoria, 

przedstawiające ćwiczenia praktyczne wykorzystujące nabytą wiedzę. 

 Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do telepracy. W ramach wstępu opisane 

zostały elastyczne formy zatrudnienia, w skład których wchodzi telepraca. Praca zdalna, jako 



 

7 
 

pojęcie wieloaspektowe i trudne do precyzyjnego określenia wymaga również wprowadzenia 

pewnej panoramy definicji, określającej ważne terminy w zakresie telepracy. Ostatnim 

elementem tego rozdziału jest przedstawienie historii telepracy, z uwzględnieniem genezy jej 

powstania w USA. 

Kolejny rozdział ukazuje formy organizacyjne telepracy i wyróżnia rodzaje telepracy. 

Ponadto przedstawia również zarys portretu charakterologiczno-osobowościowego 

telepracownika, wskazuje grupę osób, które ze względu na pewne predyspozycje 

i wykonywane zawody mogą zostać telepracownikami. Kolejnym aspektem poruszanym 

w tym rozdziale jest telepraca a osoba niepełnosprawna. Rozdział ten wprowadza i objaśnia 

pojęcie telepracodawcy. 

W rozdziale trzecim została przeprowadzona analiza SWOT telepracy, z podziałem na 

korzyści/szanse oraz słabe strony/zagrożenia dla telepracownika i telepracodawcy. 

Następny rozdział, „Psychospołeczne aspekty telepracy”, pokazuje czynniki 

psychologiczne i uwarunkowania społeczne niezbędne do wykonywania telepracy.  

Kolejny rozdział, piąty, przedstawia zmiany społeczeństwa wpływające na 

technologiczne uwarunkowania telepracy. W rozdziale tym przybliżone jest pojęcie Johoka 

Shakai, czyli społeczeństwa informacyjnego, z krótką charakterystyką. Poza tym, ukazano 

proces przemian w nowoczesnych firmach, zarys wykorzystania ICT w nowoczesnych 

przedsiębiorstwach jako instrumentów wspomagających telepracę. Rozwinięto również 

kwestię sprzętu potrzebnego do wykonywania telepracy w oparciu o ustawę o telepracy oraz 

zwroty kosztów. 

Rozdział szósty opisuje technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie 

oprogramowania. Została w nim zawarta charakterystyka wewnętrznych systemów 

komunikacyjnych, wewnętrznych systemów publikacyjno-informacyjnych, a także 

wewnętrznych systemów współpracy grupowej, takich jak Google Apps czy Microsoft 

Sharepoint. 

W kolejnym rozdziale zatytułowanym „Technologie informatyczne dla telepracy 

w aspekcie sprzętowym” opisano urządzenia przydatne i wspierające telepracę, do których 

należą: przenośne komputery, urządzenia mobilne (jak: PDA czy smartfony), bezprzewodowy 

Internet, telefonia VoIP czy systemy lokalizacyjne GPS. 

Następny rozdział omawia uregulowania prawne telepracy, uwzględniając podstawę 

prawną oraz prawa i obowiązki telepracownika i telepracodawcy. Oprócz tego, przedstawia 

rodzaje umów z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Ostatnim elementem 

uzupełniającym rozdział ósmy jest przykładowy wzór umowy o telepracę. 

Rozdział dziewiąty pokazuje perspektywy dotyczące telepracy w Polsce. Przedstawia 

rozwój telepracy na podstawie wybranych sondaży i badań w latach 2004-2010. Następnie 

wskazane są przyczyny różnic w rozwoju telepracy w Polsce i innych krajach europejskich. 

Jako dwie główne różnice wskazuje się: niski dostęp do Internetu oraz relatywnie wysoką 

w dalszym ciągu cenę usług oraz niską świadomość Polaków na temat telepracy. 
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  W rozdziale dziesiątym ujęto statystyki dotyczące rozwoju telepracy w Stanach 

Zjednoczonych oraz krajach Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono interesujące prognozy 

dotyczące odsetka telepracowników w roku 2013 w perspektywie globalnej. 

Część druga - praktyczna została skupiona wokół narzędzi wspierających telepracę, na 

przykładzie wybranych produktów aplikacji Google. W poszczególnych laboratoriach 

omawiane są dane produkty. Każde laboratorium kończy się praktycznymi zadaniami, dla 

potencjalnego Czytelnika/Użytkownika. 

Laboratorium pierwsze wprowadza do konta pocztowego Gmail z charakterystyką 

przydatnych funkcjonalności, takich jak tworzenie konta, filtrów i etykiet, korzystanie 

z wyszukiwarki. Poza tym, laboratorium to przedstawia Czat na koncie Gmail oraz 

komunikator internetowy z możliwością połączeń głosowych – Google Talk. 

Kolejne laboratorium omawia Google Docs, aplikację do tworzenia, przesyłania 

i udostępniania dokumentów. Najbardziej istotną cechą Google Docs jest możliwość wspólnej 

edycji tekstu oraz udostępnienia go współpracownikom, co w kontekście omawianej telepracy 

jest dużym udogodnieniem komunikacyjnym. 

Arkusz kalkulacyjny Google Docs z wybranymi opcjami, takimi jak: tworzenie 

i edycja, wstawianie gadżetów, równoczesne edytowanie i przeglądanie, opisany został 

w laboratorium trzecim. 

Praktyczny wymiar prezentacji w Google Docs wprowadza laboratorium czwarte, 

gdzie scharakteryzowane zostały następujące możliwości: tworzenie prezentacji i edycja, 

wstawianie obrazów i filmów wideo, a także udostępnianie i publikowanie.  

Laboratorium piąte przedstawia kalendarz Google, opisując następujące funkcje: 

tworzenie wydarzeń, zaproszenia i powiadomienia, zarządzanie wieloma kalendarzami, 

udostępnianie kalendarza oraz ustawienia kalendarza. 

Niniejsze opracowanie jest próbą ujęcia zjawiska telepracy z uwzględnieniem 

różnorakich aspektów, w celu przybliżenia i promocji tej nowej formy pracy, która za 

Oceanem oraz w krajach unijnych od wielu lat jest popularna i wykorzystywana, 

z przynoszeniem obopólnych korzyści zarówno dla telepracodawcy jak i telepracownika. 
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1. Wprowadzenie do telepracy 
 

1.1. Elastyczne formy zatrudnienia w obecnej sytuacji na rynku pracy 
 

Różnorakie procesy przemian takie jak rozwój nowoczesnych technologii 

informatycznych, globalizacja procesów gospodarczych oraz ekspansja usług powodują 

powolne, lecz permanentne odchodzenie od tradycyjnego modelu zatrudnienia. Ważnym staje 

się szybka umiejętności adaptacji do nowych 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, 

ilościowym i czasowym do zapotrzebowania danej firmy na pracę. Coraz częściej określając 

najbardziej adekwatny model zatrudnienia nie używa się już słów „stały” i „niezmienny”, lecz  

„mobilny, dynamiczny czy elastyczny”. Społeczeństwo stara się zrozumieć zmiany, które je 

dotykają i odpowiada na nie indywidualną przedsiębiorczością, dużą elastycznością, ciągłym 

poszukiwaniem lepszych rozwiązań czy pociągiem do innowacyjności. Pojęcie elastyczności, 

w odniesieniu do rynku pracy, najczęściej definiowane jest jako zdolność przystosowania się 

do nowych warunków, na dynamicznie zmieniającym się rynku oraz umiejętność adaptacji do 

pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych [43]. Dla pracodawcy oznacza to 

konieczność dostosowania wykonywanych usług do potrzeb rynku, m.in. poprzez zmianę 

starego modelu zarządzania czy zmianę intensywności produkcji itd. Natomiast dla 

pracobiorców elastyczność sprowadza się przystosowania do nowych rozwiązań - do zmian 

w zakresie organizacji czasu pracy, wykonywania zadań oraz adekwatności kwalifikacji. 

Elastyczne formy zatrudnienia różnią się od utartych, tradycyjnych modeli, m.in. 

w następujących aspektach: 

 miejscem pracy – np. telepraca, wykonywana przynajmniej częściowo poza siedzibą 

pracy; 

 czasem pracy – np. praca  w niepełnym wymiarze godzin; 

 stosunkiem pracy – inne formy umowy niż umowa o pracę, np. umowa o dzieło, 

umowa zlecenie; 

 zakresem pracy – np. job sparing, czyli praca dzielona; 

 sposobem wynagradzania  - wynagrodzenie zadaniowe;  

 narzędziami pracy; 

 

Ponadto elastyczność nowych form zatrudnienia, jak można znaleźć w „Informatorze 

na temat elastycznych form zatrudnienia” wydanym przez WUP Warszawa,  dotyczy przede 

wszystkim takich wymiarów jak: 

 elastyczności zatrudnienia, oznaczającej zdolność przedsiębiorstwa do 

dopasowywania struktury zatrudnienia pracowników do własnych potrzeb;  
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 elastyczności funkcjonalna, związana jest z możliwością pełnienia przez 

pracowników różnych zadań, co możliwe jest dzięki wszechstronnym zainteresowaniom, 

wieloprofilowemu wykształceniu, bądź zdywersyfikowanym kwalifikacjom; 

 elastyczności finansowej, która dotyczy zmienności wynagrodzenia, na którą składa 

się wiele czynników, m.in. przyjęta przez firmę strategia, realizacja zleceń, sytuacja na rynku; 

 elastyczności czasu pracy, oznacza zastosowanie zróżnicowanych form organizacji 

czasu w zależności od zapotrzebowania rynku na dany produkt bądź sytuacji ogólnej na 

rynku;  

 elastyczności przestrzennej, związana ze swobodą i dowolnością wyboru miejsca 

świadczenia pracy, w zależności od wykonywanych zleceń – w siedzibie firmy, w miejscu 

zamieszkania pracownika, praca dzielona, w delegacji itd. 

 

Elastyczne formy zatrudnienia oraz konsekwencje jakie za sobą pociągają są 

odpowiedzią na stale zmieniający się rynek pracy oraz czynniki ekonomiczno – gospodarcze. 

Ich głównym zadaniem jest optymalizacja trybu i czasu pracy przy minimalnych kosztach 

i maksymalnych korzyściach dla pracodawcy i pracownika. Właśnie możliwość dostosowania 

oraz indywidualnej organizacji planu pracy jest jednym z głównych czynników aktywizacji na 

rynku pracy. Elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca, są korzystną formą zatrudnienia 

dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie podjąć pracy na miejscu w firmie bądź 

w pełnym wymiarze godzin. Dlatego też, praca zdalna cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub wychowujących dzieci, osób uczących się 

lub studiujących, emerytów, rencistów, którzy chcą w dalszym ciągu być aktywni zawodowo, 

dla osób już pracujących poszukujących dodatkowego źródła dochodów, albo specjalistów 

wysokiej klasy, ekspertów, którzy nie są zainteresowani stałym zatrudnieniem.  

Nowe formy zatrudnienia są także środkiem zaradczym na niektóre procesy, 

zauważalne na światowym rynku pracy. Dzięki pracy mobilnej, firma staje się bardziej 

konkurencyjna, mogąc reagować na procesy globalizacyjne gospodarki. Model hierarchiczny 

związany z zarządzaniem zostaje zamieniany na model funkcjonalny, który jest przykładem 

formy zarządzania wirtualnej bądź uczącej się [42]. Tylko część pracowników zatrudnionych 

jest na stałe, reszta z nich to wysokiej klasy fachowcy, podwykonawcy, firmy 

outsourcingowe, samozatrudnieni. Innym aspektem życia społeczno-gospodarczego, na który 

może wpłynąć zastosowanie elastycznych form zatrudnienia jest problem związany z 

koniecznością przedłużenia wieku emerytalnego. W projekcjach statystycznych 

prognozowano, że w roku 2030 liczba emerytów będzie znacznie przekraczała możliwości 

systemu emerytalnego [42]. Dlatego wykorzystanie potencjału młodych emerytów może 

nastąpić m.in. poprzez zastosowanie elastyczne zatrudnienie, np. telepracę. Jednak doraźnym 

działaniem powinno być przedłużenie wieku emerytalnego w inny sposób, zarówno wśród 

kobiet jak i mężczyzn, gdyż telepraca jest jedynie wyjściem alternatywnym, który może 

polepszyć prognozowaną sytuację. 

Jednym z przykładów elastycznych form zatrudnienia jest telepraca, której przekrój 

definicyjny oraz historia, zostaną omówione w następnych podrozdziałach. 
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1.2. Przegląd definicji telepracy 
 

Telepraca jako zjawisko stosunkowo nowe oraz wieloaspektowe (próby definiowania 

i wdrażania miały miejsce w USA w latach 70.), nie ma jednej definicji, która określiłaby jej 

uniwersalne cechy. Teoretycy używają wielu nazw: telepraca, teledojazdy, praca na 

odległość, praca elastyczna, praca mobilna, e-praca, networking, praca zdalna w domu (ang. 

remote office work), elektroniczna praca w domu (ang. electronic homeworking). Jakby nie 

nazywać telepracy, jest to proces, który wprowadza wiele zmian dotychczas stosowanych 

norm, m.in. dotyczących relacji pracownik – pracodawca czy form organizacyjnych pracy. 

Pojęcie telepracy jest związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 

telekomunikacyjnych takich jak sieci komputerowych, szybka transmisja danych czy telefony 

komórkowe.  

Za ojca telepracy uważa się Amerykanina, Jacka Nillesa, który definiuje teleworking 

(z ang. telepraca) w swojej książce „Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą” 

następująco: każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą informacyjną (np. 

telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy do pracowników zamiast 

pracowników do pracy. Ponadto, wyróżnia jeszcze jedno ważne pojęcie mianowicie 

teledojazdy (z ang. telecommuting): jest to okresowa praca poza centralą firmy; wykonywanie 

pracy w domu; w siedzibie klienta lub w telecentrum co najmniej jeden dzień w tygodniu. 

Według bardziej ścisłej definicji jest to częściowe lub całkowite zastępowanie dojazdów do 

pracy techniką telekomunikacyjną. Wyodrębnienie definicji teledojazdów było dla autora 

konieczne ze względu na analizę sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie przemieszczenie 

się z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby firmy w wielkich aglomeracjach 

miejskich było nie lada wyczynem i wiązało się nie tylko z czasem poświęconym na dojazd, 

a właściwie na utknięcie w korkach, ale również z negatywnym skutkiem oddziaływania na 

środowisko – spaliny wytwarzane w korkach. 

Oto, jaka definicja telepracy została przygotowana przez Komisję Europejską: 

Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje 

poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając do 

pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz 

technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu. KE rozszerza pojęcie telepracy 

o przekazywanie rezultatów do pracodawcy drogą Internetową.   

Innym terminem określającym telepracę jest elastyczna praca (ang. flexiwork), która 

skupia uwagę na pracowniku, podkreślając elastyczne godziny prac i miejsce wykonywania 

pracy. Jako przykład elastycznej pracy może posłużyć jeden z biurowców IBM w Nowym 

Jorku, który za pomocą 200 biurek obsługuje 800 pracowników, dzięki tzw. koncepcji 

„gorących biurek” (z ang. hot desking). Pomysł ten polega na przygotowaniu uniwersalnych 

biurek ze standardowym wyposażeniem, tj. telefon i komputer (lub końcówki kabli, do 

których można podpiąć przenośny komputer), gdzie dowolne biurko wybiera pracownik. 

Dokumenty pracownika umieszczane są w komputerze w osobistej teczce dostępnej 

we wszystkich komputerach, w przypadku dokumentów na papierze, znajdują się 

w segregatorach lub szafkach na kółkach, łatwych do przemieszczania z miejsca na miejsce. 

W taki sposób zwiększa się wykorzystanie biurka pracownika, gdyż według badań przeciętne 

biurko jest wykorzystywane w 20% w czasie pracy. Przytaczając raz jeszcze dane z IBM 

w NY, gdzie obsługa 800 pracowników odbywa się przy pomocy 200 biurek, liczby mówią 

same za siebie, a oszczędności dla firmy są bardzo istotne. 
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Stosunkowo nową definicją jest e-work, która ukierunkowana jest w bezpośredni 

sposób na wykorzystanie nowych technologii teleinformacyjnych i telekomunikacyjnych 

w pracy zdalnej. E-work określane jest również jako zwyczajna aktywność biznesowa 

prowadzona z miejsca oddalonego, z wykorzystaniem współczesnej technologii 

teleinformatycznej. Pojęcie to spotyka się w uregulowaniach Komisji Europejskiej, jednak 

w polskich dokumentach nie wprowadza się terminu e-praca czy e-work, w dalszym ciągu 

mówi się o telepracy lub pracy zdalnej. 

W Polsce popularyzowana jest definicja telepracy określona przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):  

„Telepracą jest każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywany poza tradycyjnym miejscem 

pracy, o ile wyniki tej pracy dostarczane są za pomocą technologii informatycznej.”  

 

Nieco bardziej rozbudowaną, a zarazem bardzo ciekawą definicję telepracy 

przedstawia Marcin Rams, ekspert na portalu „Twoja firma – portal dla małych i średnich 

firm”: 

„Telepraca, jako wykorzystanie technik telekomunikacyjnych umożliwia decentralizacje 

fizyczną (lokalizację pracy), powodując jednocześnie centralizację logiczną prowadzonej 

działalności. Centrum firmy nie stanowi jej siedziba, jako miejsce wykonywania pracy, ale 

jako miejsce koordynacji prowadzonej działalności, do obsługi której nie potrzeba dużej 

kadry, środków technicznych, biurowych itd.” 

 

Przedstawiając poszczególne definicje związane z telepracą, nie można pominąć tej, 

która stanowi podstawę prawną dla tego nowego zjawiska. Zgodnie z ustawą z dnia 24 

sierpnia 2007 r., która wprowadziła pojęcia telepracy do Kodeksu Pracy, wynika iż: 

Art. 67 
5
. § 1.  Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (telepraca). 

Mówiąc o definicjach związanych z telepracą, należy przytoczyć również, koncepcję 

połączenia elastycznego zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, tj. flexicurity, (synergii 

flexibility - elastyczności rynku pracy oraz social security - ubezpieczenia zdrowotnego). To 

model zatrudnienia zgodnego z polityką unijną, który łączy elastyczność i bezpieczeństwo dla 

pracowników i przedsiębiorstw, sprzyja konkurencyjności, zatrudnianiu i zwalnianiu 

pracobiorców, przy jednoczesnym rzetelnym wywiązywaniu się z umów przez strony. Oto co 

mówi na temat flexicurity Vladimir Ńpidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych 

i równości szans: 

„Flexicurity jest najlepszym sposobem zapewnienia obywatelom Europy wysokiego 

bezpieczeństwa zatrudnienia, aby na każdym etapie życia zawodowego mieli oni zarówno 

możliwość znalezienia dobrej pracy, jak i nadzieję na korzystny rozwój kariery w szybko 

zmieniającym się środowisku gospodarczym. Model ten wprowadza równowagę praw 

i obowiązków pracowników i przedsiębiorstw, a także organów publicznych: każda z tych 

stron jest zobowiązana działać na rzecz zatrudnienia, społeczeństwa i trwałego wzrostu. 

Zamiast zwiększać bezpieczeństwo jednej grupy kosztem bezpieczeństwa innej, model 

flexicurity wykorzystuje pozytywną interakcję pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem. 

Obecnie potrzebujemy współdziałania wszystkich stron, aby zapewnić powodzenie tego 

modelu i jego korzystne skutki dla gospodarki, pracowników i przedsiębiorstw w Europie.” 

Flexicurity to polityka bezpieczeństwa elastycznych form zatrudnienia pracowników, która 

wpływa pozytywnie na modernizację europejskich rynków pracy. 
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 Istnieje wiele definicji telepracy, w zależności od autora lub instytucji, która określa 

stosunek pracodawcy do pracownika czy miejsce pracy. Punktem wspólnym dla definicji 

zjawiska zapoczątkowanego przez Jacka Nillesa jest świadczenie pracy poza siedzibą firmy 

oparte na nowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

1.2. Historia telepracy 
 

Idea pracy na odległość zrodziła się w latach 60. i 70. w USA. Pionierskim 

przedsiębiorstwem proponującym pracę zdalną była amerykańska firma F International, która 

oferowała kobietom pracę zdalną w domach. Jednak główną przyczyną powstania tego 

zjawiska był kryzys naftowy (szok naftowy) w roku 1973. w Stanach, który spowodował 

gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych w wyniku embarga państw 

zrzeszonych w OPEC zastosowanych wobec USA po rozpoczęciu wojny izraelsko-arabskiej 

w 1973. Z powodu drastycznych cen ropy, większość z pracowników nie była w stanie 

dojeżdżać do pracy. Ponadto, sytuacja ta zbiegła się w czasie z pracami we wczesnych latach 

70. Jacka Nillesa, amerykańskiego fizyka, nad ograniczeniem zużycia paliwa oraz 

zminimalizowaniem czasu poświęconego na dojazd do pracy w amerykańskich aglomeracjach 

miejskich. Nilles zaproponował alternatywne rozwiązanie, którym był telecommuting, czyli 

teledojazdy, a właściwie przeniesienie pracy części pracowników poza siedzibę firmy, 

najczęściej do domów. Eksperymentalny projekt Nillesa miał na celu zbadanie korzyści 

ekonomicznych nowej formy zatrudnienia oraz przedstawienie jej funkcjonowania 

w praktyce. Wyniki raportu końcowego ukazały się w 1974 roku w książce „Telepraca. 

Strategie kierowania wirtualną załogą”. 

Kolejnym teoretykiem telepracy jest Alvin Toffler, amerykański pisarz, socjolog 

i futurolog, znany głównie z pracy na temat cyfrowej rewolucji, rewolucji komunikacyjnej, 

rewolucji korporacyjnej oraz osobowości technologicznej. Jego książka zatytułowana 

„Trzecia fala” wydana w 1980 r. popularyzuje ideę „elektronicznej wioski”, gdzie ludzie 

wykonują swoją pracę w domach.  

Również w latach 80. XX wieku U.S. Army (DARCOM) testuje możliwości pracy 

zdalnej. W roku 1982 American Express proponuje program telepracy dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo zatytułowany Project Homebond. Kilka lat później władze Los 

Angeles planują wprowadzenie programu telepracy dla całego okręgu, co dochodzi do skutku 

w roku 1990. Kolejną firmą wdrażającą system telepracy była amerykańska korporacja 

AT&T, która w ciągu 6 lat obejmie programem pracy zdalnej 55% swoich pracowników 

w oddziałach amerykańskich, tj. 36 tys. osób. 

W roku 1993 publikuje raport, który przedstawia szacunkowe dane na temat ilości 

osób zatrudnionych w systemie pracy zdalnej. W Stanach Zjednoczonych jest to 6 mln osób 

natomiast w Wielkiej Brytanii 1,27 mln. 

Komisja Europejska w połowie lat 90. ustosunkowała się do pojęcia telepracy, które 

określiła jako „część naszego przyszłego zawodowego życia. Rewolucja telekomunikacyjna 

i informatyczna stworzyła szeroki wachlarz nowych estetycznych sposobów wykonywania 

pracy, włącznie z możliwością przynajmniej częściowego przeniesienia jej poza siedzibę 

tradycyjnego biura." Kolejnym krokiem Komisji Europejskiej było powołanie do życia 

w roku 1997 inicjatywy European Telework Development, aby podnieść świadomość 
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społeczną zagadnień związanych z telepracą i możliwością jej rozwoju w Europie. Rok 

później powstaje Polski Punkt Informacyjny ETD. 

W roku 1997 powstają kolejne raporty na temat liczby osób zatrudnionych w systemie 

telepracy. Liczba telepracowników w USA szacuje się na 11 mln. W ciągu 4 lat liczba 

pracowników zdalnych zwiększyła się aż o 45%.  W rok później w Stanach powstaje 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Telepracy, w ramach którego wydawany jest miesięcznik 

„Telecommute”. 

W latach 90. Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie szeregu badań nad 

zjawiskiem telepracy jako alternatywnej formy zatrudnienia na terenach zaniedbanych 

ekonomicznie, w ramach pomocy znalezienia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych czy 

jako wsparcie dla matek wychowujących dzieci. Wszystko to miało na celu 

zminimalizowanie ryzyka wykluczenia lub permanentnego braku aktywności wyżej 

wymienionych grup docelowych z życia społecznego czy ekonomiczno-gospodarczego. 

W Polsce w roku 1999 powstaje polskojęzyczny serwis internetowy Telepraca. Natomiast 

w roku 2005 powstaje projekt współfinansowany przez EFS „Telepraca. Ogólnopolski 

program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”. Ma on na celu zwiększenie świadomości 

społecznej oraz rozpowszechnienie tej formy zatrudnienia wśród potencjalnych 

telepracowników i telepracodawców. 

W prawodawstwie polskim pojęcie telepraca zostało uregulowane ustawą z dnia 24 

sierpnia 2007 (która weszła w życie 16 października 2007r.) wraz z wprowadzeniem zmian 

do Kodeksu Pracy i uszczegółowieniem uregulowań dotyczących telepracy. [Więcej na ten 

temat w rozdziale 8. Telepraca w prawodawstwie polskim]. 
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2.    Telepraca i jej formy organizacyjne  
 

 W niniejszym rozdziale zostanie poruszone forma organizacyjna telepracy, a także 

zostanie przybliżone pojęcie telepracownika z wyróżnieniem poszczególnych rodzajów 

telepracy wykonywanej przez zdalnych pracowników. Oprócz tego, przedstawione zostaną 

preferowane zawody, które najczęściej wpisują się w kanon możliwości i oczekiwań 

związanych z pracą na odległość.  

2.1. Rodzaje telepracy 
 

W ramach telepracy, czyli pracy wykonywanej z dala od siedziby biura przy użyciu 

nowoczesnych technologii w oparciu o umowę cywilno-prawną, można wyróżnić kilka form 

telepracy, w zależności od powierzanych obowiązków, potrzeb konsultacyjnych czy biorąc 

pod uwagę miejsce wykonywania lub ilość współtelepracownikow (telepraca wykonywana 

indywidualnie lub grupowo).  

Ze względu na miejsce wykonywania pracy można podzielić następujące formy telepracy: 

1. Telepraca wykonywana w domu. 

2. Telepraca wykonywana poza miejscem zamieszkania. 

 

Telepraca wykonywana w domu, czyli telehomeworking, polega na tym, że pracownik 

świadczy pracę w miejscu zamieszkania przy użyciu sieci Internet i innych nowoczesnych 

technologii. Jest to jedna z bardziej elastycznych form pracy przyjmowanych zarówno przez 

telepracodawców jak i telepracowników. W tym wypadku różny może być wymiar pracy 

świadczonej w domu, od regularnie spędzanych godzin przed komputerem, do sporadycznie 

wykonywanych zleceń. Również w sposób indywidualny dobierane są warunki 

wynagrodzenia, biorąc pod uwagę eksploatację komputera, opłaty związane z użyciem 

Internetu czy inne koszty [bliżej omówione w rozdziale 5.4. Sprzęt potrzebny do 

wykonywania telepracy w oparciu o ustawę o telepracy oraz zwroty kosztów].  

Wśród telepracowników pracujących w domu,  można wyróżnić: 

 Telepracowników zatrudnionych – dla nich przygotowywana jest indywidualna umowa 

o pracę, która miejsce zamieszkania traktuje jako miejsce wykonywania pracy. Inną 

nazwą tej formy zatrudnienia jest telepraca SOHO (Small Office Home Office).  

 Telepracowników samozatrudniających się lub kontraktowych – w takim przypadku 

osoby prywatne, które muszą odpowiadać na potrzeby rynku, dobrowolnie decydują się 

na wykonywanie pracy w domu lub jeśli pracodawca zaleci inaczej wykonują pracę 

w siedzibie firmy. 

 Telepracowników nieformalnych – pracodawcy zatrudniają pracowników w formie 

zdalnej mimo tego że oficjalna polityka firmy głosi inaczej. Według badań 

przeprowadzonych przez ETO, w Wielkiej Brytanii istnieje większy odsetek osób 
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zatrudnionych nieformalnie jako telepracowników niż formalnie, wspierane przez 

odpowiednie programy. 

 Telepracowników – przedsiębiorców, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach 

i świadomie odrzucają ideę biura, w taki sposób poprzez nowe rozwiązani technologiczne 

rozwijają swoje firmy. Inną nazwą tej formy zatrudnienia jest telepraca SOHO (Small 

Office Home Office). 

Kolejnym rodzajem telepracy jest telepraca naprzemienna, czyli home based 

working, praca wykonywana jest na przemian w siedzibie firmy i w domu, w systemie 

ustalonym z pracodawcą i zależnym od powierzonych zadań, np. 4 dni w domu i 1 dzień 

w biurze. Z pracodawcą pracownik ma kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej 

i innych technologii, które umożliwiają zarówno kontakt jak i kontrolę nad postępem 

wykonywanej pracy.  

Innym rodzajem telepracy jest telepraca nomadyczna, czyli mobilna. 

Telepracownicy nomadyczni nie wykonują swoich obowiązków w domu, ani w siedzibie 

firmy. Ich miejscem pracy jest każde miejsce w którym się znajdują, mają dostęp do Internetu 

i nośnika danych. Przykładem miejsc, w których wykonywana jest telepraca nomadyczna jest 

lotnisko, hotele, pociąg, taksówki wiozące biznesmenów do hotelu, na lotnisko czy 

restauracje hotelowe i nie tylko. Ważne jest, aby telepracownicy (w tej grupie najczęściej 

telepracownikami są dyrektorzy firm lub delegaci) mieli możliwość stałego dostępu do 

Internetu. Na szczęście w miejscach publicznych coraz częściej dąży się do zorganizowania 

przestrzeni, która jest sprzyjająca dla telepracowników (z ang. networker friendly). 

Kolejną formą telepracy, opozycyjną do telepracy nomadycznej i telepracy 

wykonywanej w domu, jest telepraca w telecentrach. Po pierwsze, pod względem 

logistycznym telecentra znajdują się w niedużej odległości od komunikacji miejskiej (w celu 

realizacji jednego z dwóch głównych założeń Jacka Niellsa – ograniczenie dojazdów do 

pracy). Telecentra to biura wyposażone w komputery, telefony, Intranet, Extranet i Internet.  

To właśnie dzięki intranetowi, firma tworzy „zespołowość” pracowników, poprzez możliwość 

kontaktów wewnątrzsieciowych. Stanowiska pracy mogą należeć do jednej firmy lub do kilku  

firm, które wynajmują pracowników. Zazwyczaj biurka z komputerami są uniwersalne i nie 

przypisane do żadnego z pracowników.  

Drugim typem telecentrów są telechatki, czyli centra tworzone przez prywatne bądź 

publiczne instytucje, umożliwiające odpłatnie lub nie korzystanie z zasobów. Idea telechatek 

narodziła się w Skandynawii, a nazwa pochodzi od wiejskiego umiejscowienia telecentrów, 

gdzie koncepcja telepracy miała być mocno rozwijana. Obecnie pomysł telechatek przyjął się 

również w innych krajach Europy m.in. Francji, Walii, Anglii, Szkocji czy Irlandii. Telechatki 

organizuje się w opuszczonych zabudowaniach wiejskich lub wydzielonych salach szkolnych, 

mogą to być także typowe pomieszczenia biurowe. Powstanie telechatek ma przede 

wszystkim dwa cele. Po pierwsze, jest to podniesienie kwalifikacji mieszkańców spoza 

centrum wielkich miast, poprzez organizowanie w telechatkach szkoleń (m.in. z podstaw 

obsługi komputera, arkuszu kalkulacyjnego, edytorów tekstu, korzystania z poczty 

elektronicznej). W taki sposób  działanie telechatek sprzyja rozwojowi osobistemu osobom 
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zamieszkałym na terenach wiejskich, które mają mniejsze szanse na odnalezienie 

odpowiednich ofert lub wybicie się na rynku pracy. Są pewnego rodzaju wsparciem dla 

systemu ekonomiczno-gospodarczego. Przy nauce podstawowych umiejętności związanych 

z pracą na komputerze, mieszkańcy spoza obszaru wielkich miast mają możliwość zdobycia 

pracy stacjonarnej, ale przede wszystkim potrafią odpowiedzieć na oferty dotyczące 

zatrudnienia jako telepracownik. Drugim celem telechatek jest rola „nauczyciela”, poprzez 

wprowadzanie na lokalny rynek pracy, zarówno wśród przedsiębiorstw jak i osób 

indywidualnych, nowoczesnych i stale zmieniających się rozwiązań technologicznych. Dzięki 

temu telechatki wspomagają walkę z wykluczeniem cyfrowym i wspierają nawiązania 

kontaktów pracodawca-pracownik, także pracownik-pracownik. Telechatki mogą służyć 

również jako miejsca wykonywania telepracy, tzw. „wirtualne biura”, dla osób, które nie chcą 

wykonywać swojej pracy w domach, a dojazd do macierzystej firmy jest zbyt czasochłonny 

i kosztowny.   

Innym terminem związanym z telepracą jest telepraca zamorska, został stworzony 

przez Management Technologie Associates w latach 1992-1993 na potrzeby sporządzonego 

dla Departamentu Handlu i Przemysłu Rządu Brytyjskiego „Studium na temat telepracy, 

telehandlu i otwartych sieci elektronicznych” (ang. Study of Telework, Teletrade and Open 

Electronic Networking). W dokumencie tym została odrzucona teza, że telepraca to lek na 

słabo rozwinięte ekonomicznie regiony kraju lub telepraca to forma pracy ograniczająca się 

do wyjazdu na wieś i kultywowania swojego ogródka z laptopem w dłoni. Termin telepraca 

wiąże się z przesunięciem wykonywanych zadań poza obszar kraju, regionu lub miasta 

zamieszkiwania ze względów ekonomicznych. Jednakże telepraca zamorska to nie tylko 

ograniczenie kosztów usługi. Koniecznymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi tej 

ekonomicznej formy jest mozaika niższych kosztów, umiejętności i indywidualnej 

przedsiębiorczości zarówno po stronie telepracodawcy jak i telepracownika. 

Telepraca i outsourcing 

Ze względu na stale rosnący poziom informatyzacji społeczeństwa oraz 

wykorzystywania nowych technologii zarówno w kontaktach prywatnych jak i biznesowych, 

istnieje tendencja wyprowadzania pracy na zewnątrz firmy w formie telepracy lub 

outsourcingu, zamiast koncepcji pracy stacjonarnej. Jedną z elastycznych form zatrudnienia 

jest telepraca, innym zjawiskiem stosunkowo nowym na polskim rynku pracy jest 

outsourcing. Etymologicznie, pojęcie outsourcing składa się z trzech angielskich słów 

Outsider Resource Using. Jak tłumaczy J. Binda w książce „Outsourcing – wykorzystywanie 

szans, realizacja zysków”, outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych; 

przekazywanie zadań funkcji i procesów firmie lub firmom specjalizującym się w danej 

dziedzinie. Coraz częściej pojęcie to używane jest jako opis procesu, w którym pewna 

organizacja/firma przy zachowaniu odpowiedzialności za wykonywane zadania, zleca pewne 

zadania firmie zewnętrznej na podstawie kontraktu, w którym określane są standardy, koszty 

i inne warunki. W taki sposób firma A, wynajmując firmę B z bazą ekspertów jest 

zapewniona o rzetelnym wykonaniu zadania, które oferuje firmie C. Pracownicy zatrudnieni 

w firmach outsourcingowych wykonują zlecenia dla klientów przy użyciu nowoczesnych 

technologii. Czasami dzień pracy nad danym zleceniem trwa nawet 24h(!) ze względu na 
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możliwość dzielenia obowiązków oraz efektywnej pracy na trzy oddziały znajdujące się 

w trzech różnych strefach czasowych. W taki sposób zapewniana jest ciągłość pracy oraz 

zintensyfikowane tempo realizacji powierzonego zadania. 

Biorąc pod uwagę kontakty ze zleceniodawcą za pośrednictwem nowoczesnych 

technologii oraz częściowo miejsce wykonywania pracy (biura wyposażone w nowoczesny 

sprzęt komputerowy i inny sprzęt wspierający) outsourcing jest zbliżony do pojęcia 

definicyjnego telepracy. Jednak nie można tych pojęć używać synonimicznie, gdyż 

pracownicy codziennie wykonują swoje obowiązki w biurze pracodawcy nie mają możliwości 

przeniesienia i realizacji pracy w domu.  

Przykłady outsourcingu dla poszczególnych form telepracy przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Przykłady outsourcingu dla poszczególnych form telepracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]. 

Telepraca Outsourcing 

 

 

Domowa 

Przykładem telepracy domowej jest zlecenie graficznych projektów stron 

WWW, które zajmują się powierzonym zadaniem wyłącznie w domu, a ich 

kontakt ze zleceniodawcą ogranicza się wyłącznie do przesyłania gotowych 

rozwiązań do konsultacji. Realizacja zleceń opiera się umowę zlecenie lub w 

ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przy czym często są to 

podwykonawcy agencji reklamowych. 

 

 

 

Naprzemienna 

Telepraca naprzemienna najczęściej stosowana jest w przypadku kontaktów 

handlowych najczęściej B2B (business to business), z tego względu, że 

spotkania handlowe najczęściej umawiane są na konkretny termin. Dlatego 

najczęściej przyjętym rozwiązaniem jest udostępnianie przedstawicielom 

handlowym biur z dostępem do baz danych, telefonu, faksu oraz Internetu. 

Outsourcing pozwala w tym wypadku na wykorzystanie ogólnokrajowej 

infrastruktury zleceniobiorcy i brak konieczności budowy własnych placówek 

regionalnych. 

 

 

Mobilna 

Telepraca mobilna najczęściej zlecana jest firmom oferującym usługi 

outsourcingowe w zakresie merchandisingu oraz obsługi punktów detalicznych 

przez przedstawicieli handlowych. W tym wypadku wizyty w punktach 

handlowych mają charakter regularny, np. dwa razy w tygodniu i odbywają się 

wg stałego grafika. W związku z tym koordynację działań zapewni jedynie 

osoba nadzorująca dany region. 

 

 

Doraźna 

Telepraca doraźna stosowana jest kiedy pracownik nie może wykonywać 

swojego zlecenia w placówce firmy, ale jest w stanie pracować w domu. W 

przypadku, gdy wymagane jest zastępstwo, często stosowanym rozwiązaniem 

jest leasing pracowniczy w obszarach takich jak nieskomplikowane prace 

biurowe czy na stanowisku kasjerskim. 

 

 

Telecentra są podstawą działalności centrów outsourcingowych firm 

działających globalnie, takich jak: Capgemini, Electrolux, Shell, IBM, Lufthansa 

czy Ahold. W centrach tych wykonywane są czynności biurowe z działów, które 
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Telecentra 

zostały wyłączone z podstawowej działalności w firmach zleceniodawców. 

Rozwój technik teleinformacyjnych pozwala na komputerową ewidencję faktur, 

na podstawie ich skanów, organizowanie infolinii dla klientów na innym 

kontynencie czy zdalne instalowanie programów na komputerach 

zleceniodawcy. 

      

Ze względu na wciąż ewoluujący rynek pracy zmianę standardów i form pracy, coraz 

powszechniejsze stają się telecentra czy usługi outsourcingowe. Ponadto usługi 

outsourcingowe dają stały dostęp do wiedzy i bazy danych ekspertów oraz zasobów całej 

firmy specjalizującej się w danej dziedzinie. Poza tym, przeniesienie części obowiązku ma 

miejsce w stronę krajów z tanią siłą roboczą, gdzie kiedyś głównymi barierami 

uniemożliwiającymi kontakty były przyczyny polityczno-prawne, m.in. do takich krajów 

zalicza się Indie, Filipiny czy Chiny. Proces, podczas którego przekazywana jest część pracy, 

wykonanie jakichś zadań jest szansą dla tych krajów, rozwijającą wiedzę, nowe technologie 

oraz kontakty ze światowymi gospodarkami. Pośrednio outsourcing w formie telepracy może 

przyczyniać się do zmniejszenia stopnia bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że jest to 

zjawisko, które nie kreuje nowych miejsc pracy, ani ich nie likwiduje, jest neutralne, 

oferujące pewnego rodzaju możliwości, z którego mogą skorzystać inni.  

  

2.2. Zarys portretu osobowościowo-charakterologicznego 

telepracownika 
 

 Telepracownikiem, czyli osobą wykonującą pracę zdalnie za pomocą nowoczesnych 

technologii, nie może być każdy pracownik. Do tego, aby telepracownik wykonywał swoją 

pracę oraz nie stracił życia prywatnego i równowagi psychicznej potrzebny jest specjalny 

profil pracownika oraz zawód, który może być wykonywany w odległości od siedziby firmy.  

 Oprócz wiedzy merytorycznej, dobry telepracownik powinien zawierać następujące 

cechy charakterologiczno-osobowościowe: 

 Pewność siebie; 

 Samodyscyplina; 

 Świadomość swojej wartości; 

 Umiejętność organizacji czasu; 

 Samodzielność; 

 Zdolność pracy bez nadzoru;  

 Umiejętności komunikacyjne; 

 Kwalifikacje informatyczne; 

 Zorientowanie na wyniki; 

 



 

20 
 

Tak jak nie wszyscy ludzie nadają się na telepracowników, tak również nie wszystkie 

zawody mogą być wykonywane zdalnie bądź częściowo na odległość. Oto, podział na grupy 

przedstawiony w Poradniku Gminnych Centrów Informacji (GCI) wydanym w roku 2006, 

najczęściej występujących zawodów, które preferują pracę na odległość: 

1. Profesjonaliści (najczęściej wolnych zawodów i menedżerowie): 

 Architekci 

 Księgowi 

 Menedżerowie 

 Specjaliści od marketingu 

 Zarządzający personelem 

 Menedżerowie projektów 

 Przedstawiciele handlowi i sprzedawcy 

 Specjaliści z zakresu finansów 

2. Personel pomocniczy: 

 Pomoc księgowa 

 Edytorzy 

 Tłumacze 

 Badacze (researchers) 

 Projektanci stron internetowych 

3. Pracownicy działający „w terenie”: 

 Przedstawiciele handlowi, 

 Ankieterzy, 

 Inżynierowie, 

 Inspektorzy, 

 Agenci nieruchomości, 

 Audytorzy, 

 Dziennikarze, 

 Brokerzy ubezpieczeniowi. 

4. Pracownicy biurowi: 

 Pracujący przy wprowadzaniu danych, 

 Sekretarki, 

 Obsługujący klientów przez telefon 

 

Rysunek 1., umieszczony poniżej, przedstawia wyniki badań przeprowadzonych 

w 2000 r. przez Fundację Centrum Pomocy Kobiet ukazujący możliwości i obecną (na rok 

2000) praktykę telepracy w Polsce. 
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Rys. 1. Możliwości i obecna praktyka zastosowania telepracy (rok 2000 Fundacja Centrum Pomocy Kobiet). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [15]. 

Z wykresu wynika, że największą popularnością, gdzie istnieje możliwość 

zastosowania telepracy cieszą się następujące dziedziny: badania marketingowe (ponad 

połowa wskazań), porady prawne, tłumaczenia, wprowadzanie danych, serwis telefoniczny 

oraz prowadzenie korespondencji, a także PR. W dalszym ciągu w Polsce małe zastosowanie 

pracy zdalnej upatruje się w szkoleniach, logistyce, planowaniu, sprzedaży czy usługach 

informatycznych. Jest to z jednej strony zaskakujące, gdyż w wyżej wymienionych 

dziedzinach w Europie i na świecie telepraca odgrywa ważną rolę. Nieliczne odpowiedzi 

wyznaczają również trendy gdzie już jest wdrożony system telepracy. Do najczęściej 

wskazanych należy sprzedaż (5,1), serwis telefoniczny oraz tłumaczenia (po 4,1). Analizując 

rysunek należy podkreślić, iż badanie te przeprowadzone zostały w 2000 roku, dlatego też 

tendencja promocji oraz implementacji telepracy do różnych sektorów życia publicznego jak 

i sam rynek pracy znacznie się zmieniły.  

Innym ciekawym spostrzeżeniem na temat telepracy jest to jaka grupa osób najczęściej 

wybiera ten rodzaj zatrudnienia, ich status społeczny, stan cywilny, przeciętny wiek czy 

moment kariery zawodowej. 

Według danych z roku 2000 z badań przeprowadzonych przez Institute for 

Employment Studies można skonstruować portret potencjalnego telepracownika (wyniki 

badań opublikowane w Poradniku GCI). Znacznie częściej jest to mężczyzna niż kobieta, 

przeciętnie w wieku 35-54 lata (środek kariery zawodowej), pozostaje w związku małżeńskim  

73%), pracuje na całym etacie (77%), najczęściej osoba o wyższym wykształceniu, nieco 

częściej w stosunku 52% do 47% jest to osoba wykonująca pracę podporządkowaną niż na 

własny rachunek. Ponad dwukrotnie częściej w przypadku telepracownika jest to specjalista 

niż inny pracownik. Biorąc pod uwagę najczęściej reprezentowane zawody – co trzeci 

2,8

2,3

4,1

2,3

4,1

3,7

1,8

1,4

2,3

5,1

0,5

0,9

0,5

50,2

44,7

43,8

42,4

38,2
32,7

30,4

28,6

28,6

24

23,5

23

20,7

2,3

19,8

18,9

22,1

24,4

30,4

34,5

36,9

35,9

37,8

42,9

42,9

45,5

0 10 20 30 40 50 60

Badania marketingowe

Porady prawne

Tłumaczenia

Wprowadzanie danych

Serwis telefoniczny

Prowadzenie korespondencji

Public relations

Księgowośd

Obsługa informatyczna

Sprzedaż

Planowanie

Logistyka

Szkolenia

Możliwości i obecna praktyka zastosowania telepracy (rok 
2000 Fundacja Centrum Pomocy Kobiet)

Nie

Tak 

Już jest



 

22 
 

telepracownik pracuje w finansach, bankowości lub usługach biznesowych. Jeżeli chodzi 

o osoby niepełnosprawne, dla których telepraca miała być szansą na stałe zatrudnienie – 

w roku 2000 podczas przeprowadzanych badań stanowiły taki sam odsetek tzn. 10% wśród 

telepracowników jak i osób wykonujących pracę stacjonarną.  

Po telepracę częściej sięga młodzież z tego względu, że nie ma trudności 

w opanowaniu nowych technologii. Również kobiety zainteresowane są tego rodzaju 

zatrudnieniem, ponieważ elastyczne godziny pracy mają sprzyjać pogodzeniu obowiązków 

rodzinnych i zawodowych. Telepraca jest także ciekawym doświadczeniem dla osób 

planujących założyć własny biznes, z tego względu, że uczy jak dobrze zarządzać czasem. 

Również wśród osób dokształcających się telepraca jest popularna, ponieważ indywidualne 

i elastyczne godziny pomagają pogodzić naukę z pracą.  

 

2.3. Telepraca a osoba niepełnosprawna 
 

Niewątpliwie nowe technologie zmieniają sposób komunikacji międzyludzkiej oraz 

modele organizacji pracy. Z tego względu telepraca miała być szansą na zmniejszenie 

bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Miała wspomóc rehabilitację zawodową osób 

niepełnosprawnych, która jest równie ważna jak rehabilitacja ruchowa czy społeczna. Praca 

na odległość jest szansą na niezależność ekonomiczną oraz satysfakcję z wykonywania pracy 

i poczucie bycia potrzebnym w społeczeństwie. Ponadto, telepraca jest szansą nie tylko 

wejścia na otwarty rynek pracy, ale również możliwością dla osób z terenów wykluczonych 

i słabo rozwiniętych na znalezienie zatrudnienia. Perspektywy telepracy i osób 

niepełnosprawnych były świetlane, jednak jak się okazuje rzeczywistość zweryfikowała 

teoretyczne założenia.  

Jednym z założeń telepracy miała być pomoc osobom niepełnosprawnym, tzn. 

zlikwidowanie pewnych barier, które powodują problemy w funkcjonowaniu na rynku pracy. 

Rozważając podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną należy wziąć pod uwagę m.in. 

następujące aspekty: techniczny, ekonomiczny, rehabilitacyjny oraz organizacyjny, 

edukacyjny, które zostaną rozwinięte w dalszej części tego podrozdziału.  

Telepraca, rozumiana jako przeniesienie miejsca wykonywania pracy z siedziby biura 

do miejsca zamieszkania, jest idealnym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

dla których największym wyzwaniem jest dojazd do firmy lub co gorsza dostanie się na 

odpowiednie piętro biurowca. Dlatego też telepraca w adekwatny sposób odpowiada na 

potrzeby osób niepełnosprawnych - zapobiega trudnościom w poruszaniu się czy 

przystosowaniu biura (zarówno architektonicznie jak i jeżeli chodzi o sprzęt) dla osoby 

niepełnosprawnej. Zaaranżowanie biura (miejsc pracy) w domu ułatwia proces organizacyjny 

pracy telepracownika. Opierając się na wynikach badań przedstawionych w artykule 

„Telepraca osób niepełnosprawnych” [16] (grupa ankietowanych to 103 osoby pracujące 

zdalnie oraz 10 telepracodawców) znaczny odsetek osób niepełnosprawnych stanowią osoby 

z dysfunkcją ruchową, co ilustruje rys. 2. 
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Rys. 2. Przyczyny niepełnosprawności wśród niepełnosprawnych telepracowników. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16]. 

 

Jak widać na rys. 2. 70% osób ankietowanych cierpi na dysfunkcję narządu ruchu, 

więc telepraca jako forma zajęcia, które niweluje dojazdy do pracy oraz wykonywanie pracy 

w siedzibie firmy, jest idealnym rozwiązaniem pod względem organizacyjnym dla tej grupy 

ankietowanych. Można również sądzić, że z powodu wielu przeszkód architektonicznych oraz 

innych osoby te miałyby duże trudności ze znalezieniem pracy. Innymi przyczynami 

niepełnosprawności są m.in. w 16,5% przypadków problemy związane ze wzrokiem (osoby 

słabo widzące bądź niewidome) w ich sytuacji nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają 

pracę, jednak zaopatrzenie takiej osoby w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt będzie 

kosztownym zadaniem. Pozostałymi przyczynami są choroby wewnętrzne (7,8%) oraz osoby 

z wadami słuchu (prawie 2%), a także inne przyczyny niepełnosprawności (prawie 4%). 

Telepraca wykonywana w domu niweluje w pewnym sensie co najmniej bariery 

związane z mobilnością pracowników niepełnosprawnych ruchowo. Jednak okazało się, 

istnieje wiele innych przeszkód, które powodują, że telepraca nie jest lekarstwem na 

problemy związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Do najpoważniejszych z nich 

należą: 

 brak wystarczających środków na pokrycie kosztów wyposażenia sprzętu oraz 

specjalistycznego oprogramowania (aspekt finansowo-ekonomiczno, organizacyjny 

i techniczny); 

 brak wystarczających umiejętności bądź kwalifikacji związanych z pracą przy 

komputerze osób niepełnosprawnych (aspekt edukacyjny); 

 niska świadomość społeczna na temat konieczności potrzeby wdrożenia osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy (aspekt społeczny);  

Brak promocji telepracy oraz niska świadomość pracodawców na temat korzyści 

płynących z pracy zdalnej, a także obawy dotyczące braku kontroli nad pracownikiem to 

8%

70%

16%

2% 4%

Przyczyny niepełnosprawności wśród 
niepełnosprawnych telepracowników

choroby wewnętrzne

dysfunkcja narządu ruchu

słabowidzący i niewidomi

słabosłyszący i głusi

inne przyczyny
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główne powody niesprzyjające rozwojowi telepracy. Innym problemem jest także 

wykształcenie niepełnosprawnych. Jak mówią statystyki, przedstawione w artykule 

„Telepraca osób niepełnosprawnych” Bożeny Kurkus-Rozowskiej [16] tylko 3% osób 

niepełnosprawnych ma wyższe wykształcenie, aż 31,5% zasadnicze zawodowe, a 27,5% 

podstawowe i niepełne zawodowe. Równie niepokojące wnioski dotyczące poziomu 

i struktury zatrudnienia osób niepełnosprawnych można wyciągnąć z artykułu M. Piaseckiego 

(prezesa Fundacji Fuga Mundi) zatytułowanego „Telepraca osób niepełnosprawnych 

w społeczeństwie informacyjnym”. Głównym problemem poruszonym jest stawianie zbyt 

wysokich kwalifikacji w stosunku do oczekiwań, co wiąże się z dużym odsetkiem osób 

niepełnosprawnych, które nie są wykształcone. Jak już było omówione – niewielki procent 

osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie wyższe. Wiele z osób niepełnosprawnych 

było  kształconych w kierunku pracy manualnej lub zatrudnianych nawet bez kwalifikacji, 

jednak te zawody powoli zanikają. Inną przyczyną jest brak kwalifikacji informatycznych. 

Najczęściej spotyka się oferty pracy dla osób niepełnosprawnych, które są niskopłatne i mało 

ambitne (np. przepisywanie prac, wpisywania danych czy tworzenia baz danych w agencjach 

informatycznych). Taka sytuacja nie jest spowodowana niechęcią osób niepełnosprawnych do 

podjęcia pracy zawodowej czy kształcenia w kierunku informatycznym, jednak odpowiednie 

wykształcenie w dziedzinie nowoczesnych technologii jest sprawą wykształcenia prowadzoną 

przez długie lata. A biorąc pod uwagę możliwości zdobycia tego doświadczenia – osoby 

niepełnosprawne mogą napotkać pewne trudności na swojej drodze. W związku z tym 

efektywne wdrożenie telepracy może odbyć się jedynie poprzez równolegle wprowadzane 

programy edukacyjne podnoszące kwalifikacje niepełnosprawnych.  

Telepraca nie jest pracą rentowną dla osób o niskich kwalifikacjach informatyczno-

telekomunikacyjnych, ale nie jest również pracą dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

Należy mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, aby sprawdzić się w zdalnej pracy 

(profil osobowościowo-charakterologiczny powinien być spełniony zarówno w przypadku 

osoby niepełnosprawnej jak i w pełni sprawnej). Po pierwsze samodyscyplina 

i nonkonformizm oraz dobre samopoczucie, mimo braku fizycznego kontaktu ze 

współpracownikami. Ponadto, telepraca nie może pogarszać stanu niepełnosprawności, 

a osoba niepełnosprawna nie powinna mieć żadnych przeciwwskazań od lekarza 

prowadzącego (o adekwatności danej osoby do danej pracy decyduje lekarz medycyny pracy).  

Jedną z fundacji poruszających kwestię osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia na 

rynku pracy jest fundacja Fuga Mundi (www.ffm.lublin.pl), która m.in. organizuje 

konferencje czy szkolenia związane z ułatwieniem osobom niepełnosprawnym odnalezienia 

się na rynku pracy. Fundacja Fuga Mundi w latach 2001-2003 przeprowadziła pilotażowy 

program pod nazwą Telepraca, który wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

w poszukiwanych, innowacyjnych zawodach, wykorzystujących techniki informatyczne. 

Grupą docelową projektu były bezrobotne osoby niepełnosprawne oraz osoby 

zainteresowane, a także potencjalni pracodawcy, którzy wyrażali chęć zatrudnienia 

niepełnosprawnych telepracowników. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sfinansował m.in. szkolenia i utworzenie stanowisk 

pracy.  
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Inną fundacją, która wspiera rozwój telepracy dla osób niepełnosprawnych jest 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Od 1992 r. 

wspiera działania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie nauki związanej z obsługą 

sprzętu komputerowego i oprogramowania, ponadto tłumaczy z języka angielskiego teksty 

dotyczące telepracy, udziela porad i konsultacji prawnych w zakresie podpisywania umów 

o pracę i pomaga w wyposażeniu sprzętu.  

Pozostałe portale internetowe, które powstały z myślą o niepełnosprawnych to m.in. 

www.samisobie.clan.pl lub grupa dyskusyjna pl.soc.inwalidzi. Ponadto, istnieje wiele innych 

serwisów internetowych, gdzie niepełnosprawne osoby mogą podzielić się doświadczeniami 

i kontaktami związanymi z podjęciem pracy, w tym pracy na odległość. 

Jeżeli chodzi o prawo polskie i uregulowania prawne - istnieje zapis dotyczący telepracy 

i stosunku pracy telepracownika w kontekście osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 5 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776 ze zm.) dopuszcza możliwość 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym albo umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w formie telepracy u pracodawców niezapewniających warunków pracy 

chronionej. Pracodawca wyrażając wolę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w formie 

telepracy nie ma obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy 

w przedmiocie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

 Telepraca, mimo słabo rozwiniętej akcji promocyjnej jest w dalszym ciągu szansą dla 

osób niepełnosprawnych. Wystarczy chcieć skorzystać z tej szansy, trzeba tylko przeszkolić 

się informatycznie i umieć zorganizować sobie czas pracy w domu. Jest szczególnie szansą 

dla ludzi z małych miasteczek, w których nadal istnieją problemy z mobilnością osób 

z dysfunkcją ruchową. Jednak jak w każdym zawodzie, tak i w telepracy wymaga się ciągłego 

procesu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, stąd kolejną ważną cechą jest gotowość do 

podjęcia wyzwań.  

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.samisobie.clan.pl/


 

26 
 

3. Analiza SWOT telepracy 
 

 Niniejszy rozdział przedstawia analizę SWOT telepracy uwzględniając podział 

korzyści i zagrożeń na interesy telepracownika i telepracodawcy.  

Analiza SWOT jest jednym z procesów porządkowania danych i wspomagających 

proces myślenia. Termin ten jest akronimem angielskich słów: 

 Strenghts (Mocne strony) 

 Weaknesses (Słabe strony) 

 Opportunities (Szanse) 

 Threats (Zagrożenia) 

 

Analiza SWOT służy do segregacji informacji i jest jedną z najpopularniejszych 

heurystycznych technik analitycznych. Jest uniwersalnym narzędziem początkowego etapu 

analizy strategicznej. 

Istnieje kilka szkół interpretacji podziału tych czterech dziedzin. Jedną z nich jest 

przyjęte założenie, że mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne (zależne od nas), 

natomiast szanse i zagrożenia to obiektywne aspekty zewnętrzne, na które dane 

przedsiębiorstwo bądź firma nie ma specjalnego wpływu. Inna teoria mówi o mocnych 

i słabych stronach jako stanie obecnym, natomiast szanse i zagrożenia to przyszłe 

spodziewane zjawiska. 

Niniejsza analiza SWOT telepracy jest konstruowana na bazie dwóch kryteriów: 

1. Kryterium miejsca powstawania: czynniki zewnętrzne (związane z otoczeniem) 

i czynniki wewnętrzne (związane z organizacją); 

2. Kryterium sposobu oddziaływania: czynniki pozytywne i czynniki negatywne;  

 

Co przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2. Analiza SWOT. 

Źródło: opracowanie własne. 

 Pozytywy Negatywy 

 

Wewnątrz 

 

Silne strony 

Strenghts 

 

Słabe strony 

Weaknesses 

 

Na zewnątrz 

 

Szanse 

Opportunities 

 

Zagrożenia 

Threats 
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Analiza SWOT, ujęta w tabeli 2., polega na przeanalizowaniu możliwości 

przedsięwzięcia w oparciu o te cztery czynniki, biorąc pod uwagę ww. kryteria. Po analizie 

należy przyjąć najbardziej odpowiednią strategię oraz wzmocnić pozytywy, przy 

jednoczesnym osłabieniu negatywów. 

 
Tabela 3. Analiza SWOT telepracy. 

Źródło: opracowanie własne. 

 Pozytywy Negatywy 

 

Wewnątrz 

 

 

 

Silne strony 

Strenghts 

 

 

Słabe strony 

Weaknesses 

 

Dla 

telepracodawców 

 poprawa konkurencyjności 

przedsiębiorstwa; 

 zmniejszenie kosztów 

zatrudnienia telepracownika;  

 możliwość zmniejszenia 

powierzchni biurowej; 

 możliwość zatrudnienia osób 

mieszkających w dużych; 

odległościach od miejsca firmy 

- możliwość znalezienia 

ekspertów; 

- możliwość zatrudnienia osób  

z tańszego rynku pracy; 

 spadek biurokracji; 

 wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii (nowoczesna/ 

współczesna polityka firmy); 

 większa efektywność pracownika; 

 ograniczenie konfliktów w pracy; 

 zapłata za uzyskane efekty, a nie 

poświęcony czas pracy; 

 ograniczenie absencji 

chorobowych; 

 niższe wskaźniki fluktuacji 

zatrudnienia (rekrutacja 

i szkolenia tańsze); 

 brak kontroli nad pracownikiem; 

 awaryjność systemów 

komputerowych i innych urządzeń 

wspomagających; 

 w przypadku złej archiwizacji 

możliwość utraty danych; 

 brak bezpośredniego kontaktu ze 

współpracownikami/ograniczony 

kontakt; 

 możliwość komunikacji przez Internet 

ma inny wymiar niż bezpośrednia 

rozmowa; 

 anonimowość pracowników dla 

pracodawcy; 

 ograniczone możliwości korzystania 

ze świadczeń socjalnych lub ich 

całkowity brak; 

Dla  oszczędność czasu pracy  
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telepracowników poświęconego na dojazdy; 

 elastyczny czas pracy; 

 duża anonimowość czasami 

sprzyja rozwojowi pracownika; 

 macierzyństwo, wychowywanie 

dzieci, niepełnosprawność – 

przestaje być „problemem”; 

 zamieszkanie na terenach 

dotkniętych wykluczeniem lub 

słabo rozwiniętych przestaje 

stanowić barierę w związku 

z zatrudnieniem; 

 brak potrzeby dojeżdżania do 

miejsca pracy; 

 wiek i wygląd pracownika nie 

mają znaczenia – liczą się 

kwalifikacje; 

 możliwość uzyskania nowego 

doświadczenia; 

 praca we własnym domu – 

w warunkach sprzyjających; 

 wyeliminowanie czasu 

przygotowań do pracy 

(szczególnie dotyczy to pań); 

 dostęp do specjalistycznego 

oprogramowania i sprzętu 

(telecentra/telechatki); 

 możliwość realizowania zleceń dla 

kilku telepracodawców 

jednocześnie; 

 poprawa życia rodzinnego; 

 możliwość podnoszenia 

kwalifikacji; 

 brak znormalizowanego czasu pracy; 

 praca wykonywana w domu może 

być podstawą zachwiania równowagi 

między życiem zawodowym 

a prywatnym; 

 w przypadku niskich kwalifikacji 

pracownika – wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych będzie 

problemem; 

 awaryjność systemów 

komputerowych i innych urządzeń 

wspomagających; 

 w przypadku złej archiwizacji 

możliwość utraty danych; 

 brak bezpośredniego kontaktu ze 

współpracownikami/szefem bądź 

ograniczony kontakt; 

 możliwość komunikacji przez Internet 

ma inny wymiar niż bezpośrednia 

rozmowa; 

 anonimowość pracodawcy dla 

pracowników; 

 brak rutyny może doprowadzić do 

złej organizacji pracy przez telepraco 

wnika, dlatego wymagane są 

zdolności organizacyjne! 

 poczucie izolacji – pracobiorcy mogą 

czuć się pozostawieni sami sobie 

w trakcie wykonywania zlecenia; 

 zaburzenie dnia pracy; 

 

 

Na zewnątrz 

 

 

 

 

Szanse 

Opportunities 

 

 

Zagrożenia 

Threats 

 zwiększenie wydajności firm; 

 konkurencyjność firmy; 

 szansa dla młodych  mam; 

 szansa dla osób 

niepełnosprawnych; 

 szansa dla młodych i emerytów; 

 walka z wykluczeniem 

społecznym, regiony słabo 

rozwinięte; 

 niska świadomość społeczna Polaków 

na temat telepracy; 

 stereotypizacja wśród społeczeństwa 

– telepraca kojarzona z telezakupami 

i innymi niskopłatnymi lub mało 

ambitnymi zadaniami; 

 dla pracowników i pracodawców: 

nieufność wobec systemów  braku 

kontroli pracownika; 



 

29 
 

 korzyści ekologiczne – 

zmniejszenie emisji spalin; 

 wzrost popytu na usługi 

telekomunikacyjne i nowości 

teleinformatyczne; 

 zmniejszenie migracji do dużych 

miast; 

 brak poczucia przynależności do 

danej firmy (corporate identity); 

 konieczność zmiany modelu 

zarządzania w przedsiębiorstwie; 

 potrzeba wprowadzenia 

innowacyjnych rozwiązań często 

połączona z konsekwencjami 

finansowymi; 

 

3.1. Silne strony 
 

Przeprowadzając analizę SWOT w oparciu o kryteria związane z pozytywnym 

i negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych na powodzenie 

danego przedsięwzięcia wprowadzono dodatkowy podział zarówno silnych i słabych stron na 

telepracodawców i telepracowników. 

 

3.1.1. Korzyści telepracy z punktu widzenia pracodawcy 

 

Do silnych stron związanych z funkcjonowaniem firmy przynoszących korzyści dla 

pracodawcy, który wprowadza system telepracy należy m.in. ograniczenie kosztów 

związanych z zatrudnieniem telepracownika. Według najnowszych badań przeprowadzonych 

na zlecenie PARP ocenia się, że zmniejszenie wydatków z tytułu zatrudnienia pracownika 

w ramach telepracy może wynieść nawet 30-40%. Oszczędności wprowadzane są poprzez 

zmniejszenie kosztów wynajmu powierzchni biurowej (przeniesieni biura i pracy do domu lub 

idea hot desk) oraz możliwość zatrudnienia pracowników z innych regionów Polski czy 

świata, którzy stanowią źródło tańszej siły roboczej niż pracownicy zamieszkali na terenie 

dużych aglomeracji miejskich. Zatrudnianie pracowników z obszarów wykluczenia 

społecznego lub słabo rozwiniętych regionów daje nie tylko możliwości zniwelowania 

kosztów, ale również możliwość doboru jak najlepszej kadry ekspertów, spoza regionu, gdzie 

funkcjonuje firma. Dlatego też, oprócz korzyści ekonomicznych, przynosi to również korzyści 

merytoryczne dla przedsięwzięcia planowanego w firmie. Ponadto, obniżenie kosztów jest 

równoznaczne ze zwiększeniem środków przeznaczonych na inwestycje w rozwój, co wiąże 

się z wizerunkiem nowoczesnej firmy, która jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, 

w konsekwencji na wzrost konkurencyjności na rynku. 

Innymi zaletami wdrożenia systemu telepracy do przedsiębiorstwa jest wykorzystanie 

nowoczesnych technologii do wykonywania obowiązków, co w świetle procesów zarządzania 

firmą wiąże się z nowoczesną polityką – nadążaniem za trendami światowymi, odpowiedzią 

na wymagania stawiane przez społeczeństwo informacyjne. Wraz z użyciem nowoczesnych 

technologii teleinformatycznych wiąże się spadek biurokracji i sztywnych ram 

utrzymywanych w kontaktach firmowych. Porozumiewając się komunikatorami 

internetowymi – zmniejsza się dystans i konwenanse utrzymywane w tradycyjnych firmach.  

Istotnym plusem dla zastosowania telepracy w przedsiębiorstwie jest większa 

efektywność pracownika, tzn. pracownik zdalny rozliczany jest za rezultaty/efekty swojej 
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pracy, a nie za godziny, które „przesiedział” w biurze. Stąd system motywacyjny, który 

wynagradza za efekty przesłane lub przekazane pracodawcy.  

Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz praca w domu umożliwia ograniczenie 

absencji chorobowych. Nagminne wypisywanie nieuprawnionych zwolnień L4 jest 

zjawiskiem patologicznym, które pozwala na załatwienie bieżących potrzeb (pójście do 

urzędu czy załatwianie spraw prywatnych), a pracodawca nie ma na to żadnego wpływu. 

W przypadku, gdy pracownik sam organizuje sobie dzień pracy – potrafi zaplanować 

i dostosować swoją pracę, aby załatwić wszelkie sprawy prywatne.  

Kwestią, która w zależności od charakteru pracodawcy i pracowników, jest zaletą bądź 

wadą pracy na odległość jest kontakt ze współpracownikami lub szefem. Korzyścią dla 

pracodawcy w przypadku zatrudniania telepracowników jest ograniczenie lub całkowity brak 

konfliktów w pracy pomiędzy współpracownikami. Rozmowa prowadzona poprzez 

komunikatory nie sprzyja doprowadzaniu do sytuacji kryzysowej. W wielu wypadkach 

również o wiele prościej wyrazić swoje zdanie poprzez komunikator, nie narażając się na 

uwagi „prosto w twarz” od innych współpracowników. 

 

3.1.2. Mocne strony telepracy dla telepracownika  

 

 Oprócz pozytywnych konsekwencji jakie daje pracodawcy zatrudnianie 

telepracowników, równie wiele zalet przynosi telepraca patrząc ze strony telepracownika. Po 

pierwsze, elastyczny czas pracy, który umożliwia pogodzenie i łączenie obowiązków, nie 

tylko związanych z wychowywaniem dzieci czy opieką nad starszymi członkami rodziny 

w okresie rekonwalescencji, ale m.in. pracą dla kilku zleceniodawców. Godziny pracy 

indywidualnie dobierane są przez telepracownika. Preferencje są różne i zależą od gustów, 

niektórzy są bardziej aktywni intelektualnie nocą, inni tradycyjnie od 8-15. W wypadku 

telepracownika, to on sam ustala gdzie i kiedy będzie wykonywał zlecenie. 

Ponadto, główna idea, dla której Jack Nilles zaczął badać zjawisko zdefiniowane jako 

telepraca – ograniczenie dojazdów do miejsca pracy, co prowadzi zarówno do oszczędności 

czasu i kosztów. Telepraca to przeniesienie pracy do domu, gdzie przy zachowaniu 

odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem rodzinnym/prywatnym a pracą, telepracownik 

w komfortowych warunkach może wykonywać daną pracę. Szczególnie w przypadku osób 

dbających o swój wygląd, praca zdalna wykonywana w domu zmniejsza czas poświęcony nie 

tylko na dojazdy, ale również przygotowanie się do wyjścia do pracy. Dlatego też, 

w przypadku tej formy zatrudnienia, liczą się jedynie kompetencje i umiejętności, a nie wiek 

czy wygląd.  

 Ważną zaletą telepracy jest to, że telepracownik oceniany jest nie za godziny, które 

poświęca danemu zleceniu, jednak za rezultaty, dlatego też duże skupienie i koncentracja oraz 

maksymalne skrócenie czasu pracy przynosi oczekiwane rezultaty i obopólne korzyści, dla 

telepracownika i dla telepracodawcy. 

 Silną stroną telepracy jest walka ze społecznym wykluczeniem czy mniejszą szansą na 

rozwój zawodowy osób pochodzących z regionów wiejskich lub słabo rozwiniętych, gdzie 

rynek pracy nie jest tak rozbudowany jak w dużych miastach i oferuje zarówno gorsze 
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stanowiska jak i gorsze płace. Dlatego też, telepraca jest szansą dla osób, które dobrze 

opanowały nowoczesne technologie  i wpisują się w profil telepracownika. 

 W przypadku zdroworozsądkowego oraz dobrze zorganizowanego systemu pracy 

zdalnej przez telepracownika, taka forma pracy może prowadzić do poprawy życia 

rodzinnego, dzieje się tak zarówno w przypadku młodych mam, które łączą obowiązki 

zawodowe z wychowywaniem dzieci, jak i ojców rodzin, którzy nie spędzają godzin 

w biurze, na konferencjach czy na dojazdach do firm. Jednak wszystko zależy od 

zorganizowania czasu pracy przez potencjalnych telepracowników. 

 Wspomniana już zaleta dla telepracodawcy związana z ograniczeniem konfliktów 

w zespole, przekłada się również na grunt telepracownika. Telepracownik, mimo tego, że 

samotnik zawsze pracuje w dobrym (swoim) towarzystwie, nie musi dzielić z nikim obcym 

biura, ani wysłuchiwać jak minął ostatni wieczór jego kompanowi. Brak konfliktowych 

i denerwujących współpracowników z pewnością można zaliczyć do wielkich zalet tej formy 

pracy. 

 

3.2. Słabe strony telepracy 
 

 Kolejną częścią analizy SWOT jest wypunktowanie słabych stron przedsięwzięcia. 

Analogicznie do mocnych stron – podrozdział został podzielony na słabe strony  telepracy 

z punktu widzenia telepracodawcy oraz telepracownika.  

 

3.2.1. Słabe strony pracy zdalnej dla pracodawcy 

 

 Jednym z elementów telepracy, który nie budzi zaufania jest brak kontroli nad 

telepracownikiem przez telepracodawcę. Telepracodawca zatrudniając potencjalnego 

telepracownika nie jest w stanie określić na ile poziom jego pracy będzie satysfakcjonujący, 

na ile pracownik jest rzetelny i w jakim stopniu przestrzega określane terminy. Dlatego też, 

jedynym sposobem na rozpoznanie cech dobrego telepracownika jest zlecenie mu na początku 

małego zadania, w krótkim terminie, z zastrzeżeniem przesyłania postępów z pracy, która 

oczywiście może być modyfikowana i końcowa wersja niekoniecznie musi pokrywać się 

z pierwotną. W taki sposób telepracodawca musi budować zaufanie pomiędzy 

potencjalnym telepracownikiem.    

 Kolejną wadą telepracy jest zależność człowieka od sprzętu elektronicznego w tym, 

komputera, Internetu, telefonów komórkowych, faksu i innych, które niestety w dalszym 

ciągu są bardzo awaryjne. Awaria sprzętu będzie pewnego rodzaju uciążliwością zarówno dla 

pracodawcy jak i pracownika. Inną kwestią jest brak odpowiedniej archiwizacji danych, który 

może doprowadzić do całkowitej utraty rezultatów pracy zdalnego pracownika oraz 

komunikacji z nim.  
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Innym minusem pracy na odległość jest ograniczony kontakt ze współpracownikami 

i szefem oraz brak poczucia przynależności do danej firmy. Poprzez pracę w domu nie 

wykształcają się więzi społeczne ze współpracownikami, co oczywiście sprzyja eliminowaniu 

konfliktów, jednak człowiek jako istota społeczna dobrze funkcjonuje i rozwija się jedynie 

wśród ludzi. Dlatego ograniczenie znajomości i więzi pracowniczych może wpływać 

frustrująco i depresyjnie na niektórych telepracowników w zależności od charakteru. 

Z pewnością introwertycy mniej ucierpią na ograniczonym kontakcie ze współpracownikami. 

Następnym czynnikiem, zaliczanym do wad telepracy, którą należy rozważać 

w aspekcie indywidualnym, zależnym od charakteru jest większa anonimowość zarówno 

w kontaktach telepracownik-telepracodawca czy telepracownik–współpracownicy. Większa 

anonimowość w przypadku relacji z szefem wiąże się z jeszcze mniejszym wpływem 

pracodawcy na zdalnego pracownika, który i tak wymyka się spod kontroli (w porównaniu do 

stacjonarnego trybu pracy). Natomiast w przypadku kontaktów ze współpracownikami, 

większa anonimowość może wiązać się ze zjawiskiem rozproszonej odpowiedzialności czy 

mniejszej aktywności bądź podejmowaniu inicjatyw. Telepracownik będzie wykonywał 

jedynie zlecenie, bez angażowania się w rozwój i tworzenie firmy.    

 

3.2.2. Słabe strony pracy na odległość z punktu widzenia telepracownika 

 

Biorąc pod uwagę punkt widzenia telepracownika, telepraca ma w sobie wiele 

pułapek, których potencjalny telepracownik powinien być świadomy przed podjęciem takiej 

pracy. Po pierwsze, należy podkreślić, że telepraca nie jest odpowiednim zajęciem dla 

wszystkich osób, które poszukują pracy. Dlatego też, wiele zależne jest od charakteru 

i osobowości, które odgrywają ogromne znaczenie w indywidualnym procesie organizacji 

własnej pracy. Ponadto, to, co dla jednych może być zaletą dla innych może być największym 

minusem. Tę zależność można zaobserwować w przypadku braku znormalizowanego czasu 

pracy lub inaczej elastycznych godzin/form zatrudnienia. Telepraca w domu jako forma 

zatrudnienia polegająca na przeniesieniu pracy do miejsca zamieszkania może doprowadzić 

do zachwiania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym, których 

przestrzenie nakładają się na siebie. W konsekwencji telepracownik może wykonywać swoje 

zadania w ciągłym stresie mając wrażenie niekończącej się pracy, co odbije się z pewnością 

na relacjach z rodziną. 

Również konieczność korzystania z nowoczesnych technologii, która jest jednym 

z elementów definicji telepracy, dla osób o niskich umiejętnościach informatycznych 

(nieznających podstawowej obsługi komputera), może być wielką przeszkodą do podjęcia 

telepracy.  

Ponadto systemy komputerowe, które ulegają usterkom, wirusom i innym 

zagrożeniom, nie wpływają pozytywnie na wykonywanie telepracy. Awaryjność systemów 

będzie wiązała się z możliwością utraty danych. Innym problemem jest stosunkowo drogi 

w porównaniu do innych krajów europejskich dostęp do Internetu, który jest podstawową 

usługą, niezbędną do wykonywania telepracy. 
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 Inną wadą dla telepracownika jest brak bezpośredniego kontaktu zarówno ze 

współpracownikami jak i szefem (izolacja od zespołu) oraz anonimowość, bliżej omówiony 

w podrozdziale 4.2.1. Słabe strony pracy zdalnej dla pracodawcy.    

 Minusem dla telepracownika może być także komunikacja za pomocą 

komunikatorów, które mogą utrudniać kontakt i porozumienie.  

 

3.3. Szanse 

 

 Biorąc pod uwagę wymiar makroekonomiczny telepracy do głównych szans 

powodzenia przedsięwzięcia można zaliczyć m.in. zwiększenie wydajności firmy i jej 

konkurencyjności na rynku. Ze względu na zastosowanie elastycznych form zatrudnienia, 

które już od dawna weszły na rynek amerykański, krajów skandynawskich i części krajów 

UE, wzrasta efektywność działalności firmy na rynku. Ponadto, telepraca jako zjawisko 

stosunkowo nowe jest zaliczane do nowoczesnych polityk zarządzania firmą i odczytywana 

jest jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. 

 Dzięki ocenie wydajności pracownika, a nie pracy poświęconej na wykonanie zadania 

oraz elastyczne godziny zatrudnienia telepraca może być szansą dla młodych mam, osób 

niepełnosprawnych czy emerytów, którzy czują się aktywni zawodowo i mimo pewnych 

ograniczeń w dalszym ciągu chcą być obecni na rynku pracy. Ponadto praca na odległość 

podejmuje temat wykluczenia zawodowego w regionach słabo rozwiniętych oraz w regionach 

miejsko-wiejskich, gdzie rynek pracy nie jest tak konkurencyjny jak w dużych miastach. 

W konsekwencji powoduje to zmniejszenie migracji ludności z terenów wiejskich lub 

średnich miast do dużych aglomeracji miejskich w poszukiwaniu pracy. 

Kolejną korzyścią, która ma zdecydowanie wymiar makroekonomiczny jest 

zmniejszenie emisji spalin wydzielanych do atmosfery. Była to jedna z głównych przyczyn 

podjęcia badań nad zjawiskiem zredukowania dojazdów do pracy przez Jacka Nillesa.  

Dzięki temu, że telepraca odbywa się za pomocą urządzeń teleinformatycznych, 

popularyzacja pracy na odległość wiąże się ze wzrostem popytu na usługi telekomunikacyjne 

i nowości teleinformatyczne. W rezultacie wzrost zainteresowania telepracą powoduje wzrost 

rozwoju kraju biorąc pod uwagę użycie nowoczesnych technologii. 

 

3.4. Zagrożenia  
 

 Analizując czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na powodzenie przedsięwzięcia 

należy realnie spojrzeć na zagrożenia. W związku z omawianym tematem telepracy 

przykładowym niebezpieczeństwem jest niska świadomość społeczna Polaków na temat 

samego pojęcia oraz tego, co się pod nim kryje. Mimo programów m.in. unijnych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w dalszym ciągu duża część społeczeństwa żyje 
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w przekonaniu, że telepraca to synonim telezakupów. Ponadto, w Polsce panuje przekonanie, 

że telepraca jest zawodem nisko płatnym oraz mało ambitnym. Faktycznie w niektórych 

przypadkach, gdzie umiejętności telepracownika są ograniczone, np. jest to wpisywanie 

danych do bazy, bądź przepisywania tekstów (praca wykonywana w domu, za pomocą 

komputera – zadanie to spełnia punkty definicyjne telepracy) wówczas taka forma pracy nie 

należy do zbyt wygórowanych i dobrze opłacalnych. Jednak z drugiej strony jest całe grono 

menedżerów, ekspertów z danej dziedziny, informatyków, tłumaczy czy księgowych, którzy 

poprzez pracę zdalną mają możliwość pogodzenia realizacji zadań zlecanych przez kilku 

pracodawców, poprzez co spełniają się zawodowo, a co za tym idzie ich płace gruntownie 

rosną. Dlatego stereotypowe myślenie społeczeństwa może przyczynić się do niepowodzenia 

przedsięwzięcia. 

 Pomiędzy telepracownikiem a telepracodawcą w początkowym stadium pracy można 

zauważyć brak zaufania, wiąże się to z przyzwyczajeniami i jednego i drugiego do kontroli 

nad wykonywaną pracą. W takim przypadku duża swoboda, możliwość wykonywania pracy 

w domu oraz praca dla kilku zleceniodawców, może budzić też inne obawy. Jedną z nich 

będzie brak przynależności do firmy, brak tzw. corporate identity. Zjawisko to jest o tyle 

niebezpieczne, że ludzie potrzebują identyfikacji z czymś, co popierają, w co się angażują, nie 

mogą identyfikować się z komputerem, faksem czy komunikatorem. Jest im potrzebna marka, 

firma, ludzie, pomieszczenia oraz konkretne zespołowe działania.   
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4. Psychospołeczne aspekty telepracy 
 

Telepraca jest szansą na pokonanie problemów zatrudnienia, ekologicznych, a także 

społeczno–politycznych. Jej specyfika i rozwój w różnych krajach przebiega inaczej. 

Największe powodzenie, ze względu na dużą dostępność do nowoczesnych technologii oraz 

dużą rozpiętość geograficzną, ma w krajach skandynawskich. Również wielu Amerykanów 

korzysta z tej formy zatrudnienia, a po wydarzeniach mających miejsce 11 września telepraca 

stała się rozwiązaniem na redukcję skupiania wielu ludzi w jednym miejscu, co może być 

przyczyną ataków terrorystycznych. Także w krajach azjatyckich telepraca stała się częstą 

formą zatrudnienia. Szczególnie ze względu na przedłużenie dnia pracy, czyli możliwość 

ciągłego wykonywania zlecenia korporacji z innych stref czasowych. W Polsce rozwój 

telepracy jest w stadium początkowym, jednak prognozy analityków przewidują, że liczba 

telepracowników z roku na rok będzie wzrastać. Jednak należy podkreślić, że telepraca nie 

jest odpowiednią formą zatrudnienia dla wszystkich. Dlatego też w niniejszym rozdziale 

zostaną poruszone kwestie wpływu telepracy na telepracownika, czyli kto i w jakich 

okolicznościach będzie zadowolonym i satysfakcjonującym telepracownikiem oraz czynniki 

warunkujące podłoże społeczne telepracy w Polsce.  

4.1. Czynniki psychologiczne telepracy 
 

Analizując psychospołeczne uwarunkowania telepracy należy wziąć pod uwagę 

następujące relacje: pracodawca – pracownik, dom – praca, nauka – praca, potrzeby firmy – 

potrzeby pracownika. Podczas wykonywania jakiejkolwiek profesji zachodzi interakcja 

pomiędzy najogólniej rzecz ujmując pracą a pracownikiem. Jednak w przypadku pracy na 

odległość przestrzeń zawodowa i prywatna w silny sposób korelują ze sobą. Zmiana 

tradycyjnego systemu pracy na pracę zdalną, rewolucjonizuje życie telepracownika. Zmienia 

podstawowe dwie wartości, czyli miejsce wykonywania oraz czas. Co za tym idzie następuje 

zmiana organizacji czasu pracy, miejsca pracy, kontroli, rozliczania z wykonywanej pracy, 

komunikacji, kontaktów z zespołem itd. Zmienia się wszystko poza telepracownikiem i to on 

musi sprostać nowemu, a często niełatwemu zadaniu.  

Dokładne cechy osobowościowe telepracownika zostały omówione w rozdziale 2. 

Telepraca i jej formy organizacyjne w podrozdziale 2.2. Telepracownik zarys portretu 

osobowościowo-charakterologicznego telepracownika. Jednak warto przypomnieć, że 

ważnym czynnikiem psychologicznym telepracownika jest samodyscyplina i silna motywacja 

wewnętrzna, których obecność bądź brak przesądzają o tym czy dana osoba podoła wyzwaniu 

pracy zdalnej. Samodyscyplina i motywacja są na tyle istotne, że to od nich zależy cały proces 

organizacyjny pracy na odległość. Brak kontroli pracodawcy, w przypadku pracownika 

niezmotywowanego może doprowadzić do obniżenia efektywności, niesatysfakcjonujących 

rezultatów, a w konsekwencji  konfliktu na linii telepracodawca – telepracownik. 
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Innymi aspektami psychologicznymi, które rzutują na wykonywaną pracę 

telepracownika jest wiedza oraz nabyte doświadczenie oraz sposób pracy. Niektóre osoby 

niezdolne są do pracy samodzielnej tzn. niekonsultowania z innym pracownikiem swojej 

decyzji, bez szukania wsparcia wśród innych współpracowników. Dla takich osób telepraca 

nie będzie najbardziej odpowiednią formą zatrudnienia.  

Telepracodawca w procesie rekrutacji powinien rozpoznać osoby, które są zbyt 

związane ze środowiskiem pracy. Dla takich osób telepraca byłaby zbyt ciężkim zadaniem. 

Do takich osób mogą należeć: 

 Osoby młode, które mają większą potrzebę przebywania wśród ludzi, w towarzystwie, 

poznawania struktury firmy oraz „podglądania” jak pracują osoby z dłuższym stażem 

pracy. Oprócz tego dla osób młodych praca jest szansą na nowe znajomości i kontakty; 

 Osoby samotne również z pewnością wolałyby wyjść z domu do pracy, aby zaspokoić 

potrzebę kontaktu z ludźmi; 

 

Istnieje jednak potencjalna grupa osób, dla których praca w domu w pewnej izolacji 

od współpracowników nie stwarza problemu. Do takich osób należeć będą m.in.: 

 Osoby starsze, ze znacznym stażem pracy, które nie czują potrzeby kontaktu ze 

współpracownikami, a praca w domu, w warunkach sprzyjających koncentracji nie 

będzie przeszkodą; 

 Matki z małymi dziećmi z pewnością chciałyby pogodzić obowiązki związane 

z macierzyństwem bez robienia zbyt długiej przerwy w karierze zawodowej; 

 Osoby zdyscyplinowane i zmotywowane, osoby odznaczające się dużą 

przedsiębiorczością, potrafią zorganizować swój czas pracy, dlatego telepraca nie 

powinna stanowić dla nich żadnego problemu; 

 Osoby uczące się, dla których telepraca będzie możliwością pogodzenia nauki 

i zdobywania zarazem praktyki zawodowej jak i środków finansowych; 

Mimo tego że niektórzy pracownicy nie potrzebują kontaktu ze współpracownikami, 

a izolacja w domu nie stanowi dla nich żadnego problemu, w celu integracji grupy oraz 

nawiązywania więzi pracowniczych pracodawca może organizować nieformalne spotkania, 

które w pewien sposób będą zaspokajać potrzeby społeczne i symulować środowisko biurowe 

oraz corporate identity.    

Jednym z projektów organizowanych w celu zbadania psychospołecznych właściwości 

środowiska telepracy był projekt EURESCOM, którego raport „Telework and quality of life” 

przeprowadzony w roku 2001, dostarcza pewnych danych na temat relacji między pracą na 

odległość a telepracownikiem. Projekt miał na celu zbadanie wpływu telepracy na 

telepracownika oraz określenie, który z czynników wpływa najbardziej na jakość życia 

telepracowników. Jakość życia definiowana za Centrum Promocji Zdrowia z Uniwersytetu w 

Toronto  to „poziom, na którym osoba cieszy się, to znaczy jest usatysfakcjonowana 

z głównych  możliwości swojego życia”. Jakość życia badana była z uwzględnieniem 

trzech dziedzin życia oraz wchodzących w ich skład elementów:  
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Tabela 4. Dziedziny życia oraz ich elementy wpływające na jakośd życia. 

Źródło: opracowanie własne. 

Indywidualna 

- stres; 

- zadowolenie; 

Społeczna 

- relacje z kolegami, z przełożonymi; 

- relacje z grupą społeczną; 

- relacje z sąsiadami i lokalnymi organizacjami; 

Rozwojowa 

- wykorzystanie wolnego czasu; 

- rozwój osobowy i zawodowy; 

- wyniki pracy; 

 

Na jakość życia oraz rozwój ww. dziedzin oddziaływały następujące zmienne: 

 stopień swobody z jaką można zorganizować dobrą pracę; 

 elastyczność pracy, czyli możliwość wyboru, gdzie i kiedy pracować; 

 koncentracja, czyli możliwość ciągłej pracy, bez odrywania się od niej i przerywania; 

Wyniki badań pokazały, że istnieje zależność pomiędzy zwiększeniem elastyczności 

czasu pracy, zmniejszeniem poziomu kontroli czy możliwością koncentracji w domu, 

a wzrostem samozadowolenia, obniżeniem poziomu stresu i poczuciem podwyższenia jakości 

życia. Jednak świadomość braku nadzoru w dłuższej perspektywie może doprowadzić do 

obniżenia wydajności pracownika, co w konsekwencji spowoduje konflikty z pracodawcą, 

a w najgorszym wypadku zerwanie kontraktu. Dlatego od telepracowników powinno 

wymagać się, określonego typu psychologicznego. 

Opisując psychologiczne aspekty telepracy można przytoczyć „Model Wymagania – 

Kontrola” Roberta Karaska, który opisuje interakcję wymagań i kontroli, wsparcia 

psychospołecznego, które mają wpływ na obciążenie w pracy, czyli odczuwanie stresu. 

Zależności między tymi elementami przedstawia rys. 3. 

W zależności od możliwości kontroli (czyli wpływu na warunki pracy) oraz wielkości 

stawianych wymagań poszczególne rodzaje pracy (tu: telepracy) można dopasować do 

odpowiednich pól według napięcia psychologicznego (stresu) oraz aktywności, co 

przedstawia tabela 5.  
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Tabela 5. Wpływ zależności pomiędzy kontrolą a wymaganiami na nasilenie stresu oraz poziom aktywności w 

przykładowych formach telepracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 

Poziom Poziom 

wymagania 

Zakres 

kontroli 

Nasilenie 

stresu 

Poziom 

aktywności 

Przykłady 

telepracy 

1 Niski Wysoki Niskie relaks  telecentra, 

telechatki 

2 Wysoki Wysoki ? aktywność samozatrudnienie, 

praca mobilna 

3 Niski Niski ? pasywność wprowadzanie 

danych 

4 Wysoki Niski Wysokie stres  telepraca w domu 

 

Jak wynika z tabeli, w przypadku pracy w telecentrach poziom wymagania niski, 

jednak zakres kontroli wysoki, stąd poziom stresu ocenia się jako niski, dlatego też 

automatycznie stopień aktywności zostaje zdefiniowany jako – „relaks”. Innym rodzajem 

pracy, o innych zmiennych jest praca mobilna, gdzie wysoki jest poziom wymagań i kontrola, 

co w konsekwencji daje pracę aktywną. Opozycyjnym poziomem aktywności do omawianego 

wcześniej przykładu charakteryzuje się wprowadzanie danych, gdzie zarówno wymagania jak 

i monitoring czy kontrola są na niski poziomie, co nie pobudza do pracy, wręcz przeciwnie 

powoduje pasywny stosunek do pracy. Co interesujące największym poziomem stresu 

wyróżnia się telepraca w domu, gdzie poziom wymagań jest wysoki, natomiast zakres 

kontroli niski. Dlatego umiejętność organizacji i zarządzania czasem, jaką powinien posiadać 

telepracownik, jest zdecydowanie ważna, by ograniczyć nasilenie napięcia do minimum. 

 Tę samą sytuację przedstawia rys. 3. zamieszczony poniżej.  
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Rys. 3. Model Wymagania - Kontrola Roberta Karaska. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 

Najbardziej korzystnym polem dla pracownika, jest pole nr 2, gdzie zarówno poziom 

kontroli i zakres wymagań jest wysoki, praca należy do aktywnych i jest wykonywana 

z dużym zaangażowaniem. Najmniej sprzyjającym obszarem jest pole 4 w zakres, którego 

wchodzi telepraca wykonywana w domu, gdzie kontrola jest znikoma natomiast wymagania 

wysokie. Obszar ten należy do najbardziej stresogennych, pośród wszystkich możliwych 

kombinacji. Wówczas, gdy telepracownik nie jest kontrolowany, jednak wymaga się od niego 

wykonywania zadań na wysokim poziomie, który satysfakcjonowałby pracodawcę, wówczas 

występuje najwyższe napięcie psychologiczne. W przeciwieństwie do pola nr 2, gdzie 

wysokie wymagania zbiegają się z wysokim poziomem kontroli, tam poziom stresu nie jest 

wysoki, a praca należy do aktywnych. 

 

4.2. Uwarunkowanie społeczne telepracy 

 

Analiza społeczeństwa polskiego ogłoszona w Diagnozie Społecznej w 2007 r. 

przeprowadzona przez Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka pokazuje zmianę podejścia 
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Polaków do pracy. Jesteśmy bardziej mobilni, bardziej bogatsi i bardziej wymagający, ale 

jednocześnie bardziej szanujemy pracę, wykonujemy ją bardziej sumiennie. Priorytetem nie 

są już jedynie korzyści finansowe, ale również ważne stają się elastyczne godziny pracy. 

Znacznie częściej Polaków interesuje możliwość wykonywania pracy w domu. Polska 

podlega takim procesom i przemianom, które miały miejsce w latach 70. w Stanach, kiedy 

zostało zdefiniowane pojęcia telework czy telecommuting. 

Zdaniem psychologów społecznych i socjologów, zmienia się mentalność pokolenia Y 

(czyli urodzonego po 1980). Coraz częściej chcą wykonywać pracę w innych standardach niż 

są do tego przyzwyczajeni np. ich rodzice. Asynchroniczny tryb pracy nie jest dla nich żadną 

przeszkodą – chcą i mogą wykonywać pracę anytime and anywhere. Mimo otwartości 

młodego pokolenia na innowacyjne rozwiązanie związane z elastyczną formą zatrudnienia 

istnieją też pewne zjawiska społeczne, które ograniczają zaufanie do pojęcia telepracy. Są to 

m.in. zanik kultury biurowej, a jednocześnie brak bezpośrednich kontaktów ze 

współpracownikami, obawa o chęć wykluczenia i izolacji pracownika ze środowiska firmy 

poprzez propozycję podjęcia telepracy, mentalny opór przed czymś nieznany i ciężko 

definiowalnym, a także brak poczucia przynależności do danej firmy.    

Omówione zostały już zarówno portrety psychologiczno-charakterologiczne 

telepracownika jak i szanse oraz zagrożenia dla wciąż nowego terminu w Polsce jakim jest 

telepraca. Okazuje się jednak, że większe problemy w procesie wdrażania telepracy może 

napotkać przedsiębiorstwo. Wynika to między innymi z braku kultury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa czy dużego zróżnicowania w dostępie oraz użytkowaniu nowoczesnych 

technologii w różnych regionach Polski. Innym zjawiskiem niesprzyjającym łatwej 

implementacji telepracy po stronie przedsiębiorstwa są konsekwencje finansowe, potrzeba 

wdrożenia innowacyjnych rozwiązań oraz problemy w opracowaniu, a następnie wdrożeniu 

nowego systemu zarządzania pracownikami. Zmiany są długofalowe, poziom promocji 

telepracy w dalszym ciągu niewielki, dlatego też kumulacja niechęci zarówno po stronie 

przedsiębiorcy i pracownika powoduje, że Polska w dalszym ciągu nie wykorzystuje 

odpowiednich profitów płynących z tej formy zatrudnienia.  

Jednym ze zjawisk społecznych związanych z rozwojem telepracy jest 

telepartyzantka. Mechanizm społeczny, który ma powodzenie w krajach 

wysokorozwiniętych. Zjawisko to polega na wyszukiwaniu przez pracowników na własną 

rękę możliwości telepracy w przedsiębiorstwie, w którym są zatrudnieni, a następnie 

przekonywanie pracodawców, że jest to rozwiązanie godne akceptacji. Telepartyzantka ma 

szansę na popularyzację tylko i wyłącznie przy założeniu występowania następujących 

czynników: zwiększenie poziomu świadomości i promocji telepracy i jej możliwości 

wykorzystania wśród osób potencjalnie zainteresowanych tą formą zatrudnienia. 

Innym mechanizmem społecznym, które jest uwarunkowane czynnikami 

ekonomicznymi jest ucieczka za miasto. Pozornie nie wiąże się to z przeniesieniem 

telepracownika poza tereny miejskie, ale z niechęcią do zmiany miejsca zamieszkania. 

W związku ze stale rosnącymi cenami wynajmu bądź zakupu mieszkań w aglomeracjach 

miejskich, telepracownicy bardzo często nie decydują się na zmianę miejsca zamieszkania 
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w poszukiwaniu pracy (w mentalności Polaków jest to ostateczność). Ponadto forma telepracy 

umożliwia im pozostanie w tradycyjnym „swoim” mieście, do którego są przywiązani, gdzie 

życie jest zdecydowanie tańsze. Dzięki temu telepraca staje się dla nich odpowiedzią na 

dylemat: praca czy mieszkanie? 

Po analizie wybranych czynników psychospołecznych telepracy oraz analizie SWOT 

wynika, że telepraca jako zjawisko nowe w Polsce wymaga wielu zmian, nie tylko 

w mentalności, ale również w zarządzaniu. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że 

istnieją dwie podstawowe bariery uniemożliwiające efektywne wdrażanie telepracy. 

Mianowicie jedną z nich jest brak silnej kultury przedsiębiorstwa oraz opinia, że biuro to 

miejsce podstawowej integracji pracowników. Kolejną przeszkodą jest przekonanie, że 

pracownik przychodzi do pracy jako osoba wykształcona, przygotowana zawodowo oraz 

uformowana mentalnie. W takim modelu myślenia, stereotyp edukacyjny prowadzi do 

pewnego rodzaju stagnacji. Ponadto zatrudniając pracownika na odległość konieczne jest 

przeprowadzanie pakietu szkoleń zarówno dla telepracownika jak i osób wykonujących pracę 

w trybie stacjonarnym. Są to bariery pojawiając się na poziomie zarządzania firmą i zasobami 

ludzkimi, dlatego warto zastanowić się w jaki sposób efektywnie zmienić ten sposób 

zarządzania na nowy model, w którym szkolenia mają największy wpływ na integrację 

zespołu. Oprócz tego ważnym czynnikiem przemawiającym za zmianą tego systemu 

zarządzania jest konkurencyjność firm na rynku, której głównym czynnikiem jest sposób 

zarządzania.    
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5.    Zmiany społeczeństwa wpływające na technologiczne 

uwarunkowania telepracy  
 

Przyszłość zależeć będzie od umiejętności przyswajania nowych pojęć, dokonywania nowych 

wyborów oraz uczenia się i przystosowywania przez całe życie. 

[…] 

Dzięki rozwojowi ICT (Information-Communication Technologies) i dostępowi do 

Internetu, zmienił się model wykonywania pracy. Telepracownik może pracować 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 do szerokopasmowego i bezprzewodowego 

Internetu, który jest medium pozyskiwania danych oraz procesu komunikacji. Według badań 

przeprowadzanych przez Eurostat w roku 2005, w krajach unijnych 91% przedsiębiorstw 

miało dostęp do Internetu, natomiast w Polsce odsetek sięgał 87%. Pod koniec roku 2008 

według badań Eurostatu dostęp do Internetu w Polsce ma 93% przedsiębiorstw – tyle samo co 

w krajach UE [46]. Ze względu na wzrostową tendencję związaną z rozpowszechnieniem 

nowoczesnych technologii oraz z relatywnym spadkiem cen z ich korzystania, zjawisko 

telepracy jest coraz popularniejsze.  

Ponadto, jednym z celów telepracy jest umacnianie pozycji firm na zagranicznych 

rynkach pracy, poprzez dążenie do współpracy międzynarodowej. Dzięki czemu możliwa jest 

wymiana doświadczeń, pozyskanie partnerów biznesowych oraz korzyści finansowe. Obecnie 

istnieje możliwość 24h pracy nad danym zleceniem, głównie dzięki nowoczesnym systemom 

komunikacyjnym. Wszystkie zmiany, które umożliwiają efektywną telepracę wiążą się ze 

zmianami społeczeństwa, które niegdyś było społeczeństwem industrialnym, a obecnie 

zauważa się tendencję zmian w społeczeństwo informacyjne. Dlatego też w niniejszym 

rozdziale zostaną przybliżone kwestie społeczeństwa informacyjnego, jako niezbędnego tła 

do opisu zmian rynku pracy (w tym nowych – elastycznych form zatrudnienia). Ponadto 

omówiony zostanie proces zmian w nowoczesnej firmie w kontekście telepracy oraz 

niezbędny sprzęt potrzebny do pracy na odległość. 

 

 

5.1. Społeczeństwo informacyjne „Johoka Shakai” 
Internet jest jak przypływ. 

Zaleje przemysł komputerowy i 

wiele innych, zatapiając tych, którzy 

nie nauczą się pływać w jego falach. 

Bill Gates 

 
Obecnie mamy do czynienia z dynamicznymi zmianami w wielu sektorach życia - 

gospodarce, kulturze, ekonomii, przemyśle - które prowadzą do nowej formacji społeczno-

ekonomicznej. Mowa tu o kończącej się erze społeczeństwa industrialnego i początkach 

nowego modelu społeczeństwa, dla którego najwyższym dobrem niematerialnym jest 

informacja, czyli społeczeństwa informacyjnego (nazywane również społeczeństwem 
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postindustrialnym). Termin społeczeństwo informacyjne (w oryginale Johoka Shakai), bo 

o takim mowa, został wprowadzony przez japońskiego dziennikarza T. Umesao w artykule 

dotyczącym ewolucji społeczeństwa opartego na nowoczesnych technologiach 

informatycznych. Jednak sławę i popularność dla stworzonego terminu „społeczeństwo 

informacyjne” przyniosła dopiero rozprawa K. Koyamy, który w 1968 roku napisał 

„Wprowadzenie do teorii informacji”. Warto wspomnieć o tym, że w roku 2000 jednym 

z celów narodowych Japonii stało się wdrożenie planu społeczeństwa informacyjnego. 

Strategia ta polegałaby na inwestowaniu w rozwój infrastruktury informatycznej oraz 

tworzenie gospodarki opartej na wiedzy, a nie w dalsze uprzemysławianie kraju. 

Za początek społeczeństwa informacyjnego w Europie uznaje się rok 1994, kiedy to 

zostało opublikowany raport Bangemanna „Europa i Społeczeństwo Globalnej Informacji. 

Zalecenia dla Rady Europy”. Wówczas rozpoczęto debatę publiczną na temat społeczeństwa 

informacyjnego i złożono propozycję 10 inicjatyw rozwijających nowoczesne techniki 

informacyjne. Zaproponowane inicjatywy dotyczą następujących obszarów: 

 telepracy; 

 szkoleń na odległość; 

 sieci łączących uczelnie i jednostki badawcze; 

 usługi teleinformatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

 zarządzanie ruchem drogowym; 

 kontrola ruchu powietrznego; 

 sieci na użytek sektora zdrowia; 

 komputeryzację zamówień publicznych; 

 transeuropejską sieć administracji publicznej; 

 infostradę dla obszarów miejskich; 

 

Geneza społeczeństwa informacyjnego wiąże się z pewnością z Japonią, jednak często 

używa się tego terminu w kontekście wysokorozwiniętych krajów zachodnich i Stanów 

Zjednoczonych, gdzie informacja jest postrzegana jako dobro konsumpcyjne. Informacja jest 

towarem, na którym się pracuje i którym się handluje, która jest wykorzystywana na różne 

sposoby. Wraz ze wzrostem znaczenia informacji oraz komputeryzacją kraju zmienia się 

oblicze społeczeństwa.  

Definicyjne ujęcie społeczeństwa informacyjnego jest w dalszym ciągu trudne do 

scharakteryzowania ze względu na wieloaspektowość zjawiska. Wśród kryteriów 

identyfikacji można wyróżnić następujące czynniki: 

 techniczny – rozwój techniczny, który ma istotne znaczenie w procesie tworzenia 

społeczeństwa informacyjnego; 

 ekonomiczny  - najważniejsze znaczenie dla dalszego rozwoju ma wiedza i informacja; 

 zawodowy – kreuje możliwości zatrudnienia, jednak cały czas naciska na proces  

specjalizacji pracy i produkcji; 

 przestrzenny -  społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe zdolne do 

określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz do rozpoznania potrzeb swych 

obywateli; 

 kulturowy – kultura współczesna staje się kulturą wirtualną, natomiast świat kreowany 

jest przez media [56].  

Potocznie mówi się o społeczeństwie informacyjnym jako o społeczeństwie 

posługującym się nowymi technologiami i różnego rodzaju urządzeniami związanymi 

z techniką cyfrową. W literaturze polskiej istnieje wiele definicji próbujących przypisać 

konkretne ramy dla omawianego społeczeństwa. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 

definicji społeczeństwa postindustrialnego jest informacja. Oto w jaki sposób społeczeństwo 
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informacyjne definiuje Goban-Klas i Sienkiewicz w 1999 roku: […]to społeczeństwo, które 

nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te 

są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości 

społeczeństwa. Goban-Klas i Sienkiewicz podkreślają aspekt technologiczno-ekonomiczno-

gospodarczy społeczeństwa informacyjnego. Pod nieco innym kątem społeczeństwo 

informacyjne prezentuje definicja przedstawiona przez portal ePolska: Społeczeństwo 

informacyjne - nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu 

rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są 

zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień 

rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania 

i użytkowania informacji. Definicja ta opisuje aspekt techniczno-ekonomiczny społeczeństwa 

informacyjnego i ukierunkowanie na informacje, które jest w wieloraki sposób gromadzona, 

przetwarzana i przekazywana.   

Ze względu na istotną rolę informacji można wyróżnić następujące właściwości 

społeczeństwa informacyjnego: 

 wytwarzanie informacji – masowy charakter generowanych informacji, masowe 

zapotrzebowanie na informację i masowy sposób wykorzystywania informacji; 

 przechowywanie informacji – techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego 

magazynowania informacji;  

 przetwarzanie informacji – opracowywanie technologii i standardów umożliwiających 

m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji; 

 przekazywanie informacji – przekazywanie informacji bez względu na czas i miejsce; 

 pobieranie informacji – możliwość odbierania informacji przez wszystkich 

zainteresowanych; 

 wykorzystanie informacji – Internet jako źródło informacji; 

Analizując właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego należy zastanowić się 

czy istnienie społeczeństwa informacyjnego uwarunkowane jest jedynie zastosowaniem high-

tech? Czy użycie nowoczesnych technologii jest istotą społeczeństwa postindustrialnego? 

Goliński omawiając aspekty społeczeństwa informacyjnego poprzez najrzadziej zadawane 

pytania, które powinny zostać zadawane twierdzi, że: Problematyka SI (społeczeństwa 

informacyjnego) jest konglomeratem wzajemnych związków pomiędzy technikami 

i technologiami informacyjnymi oraz przemianami struktur gospodarczych w mikro- 

i makroskali z jednej strony, a polityką poszczególnych państw i organizacji 

międzynarodowych oraz celami i dążeniami różnych grup interesów z drugiej. W celu 

zwizualizowania tej tezy przedstawia następujący model (rys.4): 
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Rys. 4. Główne siły kształtujące społeczeostwo informacyjne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]. 

Na kształt społeczeństwa informacyjnego wpływają w różnym stopniu różne 

dziedziny/sektory życia, jest to m.in. postęp technologiczny i techniczny branży IT, 

przemiany struktur gospodarczych i biznesowych. Wyżej wymienione czynniki mają 

charakter interdyscyplinarny i z różną siłą oddziaływania tworzą nową formę cywilizacyjną. 

Społeczeństwo informacyjne jest obiektem zainteresowań szerokiego grona odbiorców 

i uczestników/sektorów m.in. edukacji, gospodarki, kultury, ekonomii czy informatyki. Jest 

również budowane poprzez obecne tendencje, czyli tworzenie państw, struktur, firm 

ponadnarodowych i międzykulturowych. Inną grupą wpływu są różne grupy interesariuszy: 

producenci i operatorzy IT, społeczności wirtualne czy realne, które również przyczyniają się 

do rozbudowy SI.  

Tak więc społeczeństwo informacyjne to nie tylko społeczeństwo, które korzysta 

z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jednak to formacja cywilizacyjno-społeczna 

wytworzona poprzez interakcje różnych dziedzin szeroko pojętego życia społecznego oraz 

aktualnych trendów dążących do wzmocnienia międzynarodowej współpracy czy 

wykorzystania kapitału ludzkiego. 

5.2. Proces przemian w firmach 
 

Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje 

biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. 

Nicolas Negroponte, Being Digital 
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We współczesnym świecie nowoczesna firma to taka, która dynamicznie odpowiada 

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. Ponadto 

technologie informatyczno-komunikacyjne niosą ze sobą szeroki dostęp do informacji na 

bieżąco uaktualnianych (Internet, telefonia komórkowa, telewizja cyfrowa) – tak więc 

przepływ, gromadzenie i przetwarzanie informacji uległ zmianie - w tym wypadku został 

zdecydowanie przyspieszony oraz rozwinięty. Niepokojący jest jedynie wciąż duży odsetek 

osób zaliczanych do tzw. grupy analfabetów informatycznych oraz brak zainteresowania ze 

strony części społeczeństwa przemianami, dzięki którym mogą wiele zyskać.  

Dlatego też, aby firma była nowoczesna powinna, szybko reagować na zmieniające się 

potrzeby rynku, szkolić kadrę i zwiększać wiedzę, zmieniać tempo dostarczania swoich usług, 

dostosowywać standardy obsługi klientów oraz w jak najbardziej optymalny sposób 

wykorzystywać umiejętności pracownika. Rozwój firm nie byłby możliwy bez rozwoju ICT. 

Dzięki czemu w tym momencie pracownik nie jest uzależniony od miejsca wykonywania 

pracy – biura; stacjonarne biuro można zamienić na pokój w hotelu, stolik w kawiarni czy 

biurko w miejscu zamieszkania, skąd zdalnie można wykonywać swoje zobowiązania 

względem pracodawcy. Jak powiedział kiedyś Nicolas Negroponte: Można oczekiwać, że 

jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały 

pokój. Aktualnie z łatwością każdy z nas może przypomnieć sobie biura przedsiębiorstw 

sprzed 20, a następnie sprzed 10 lat. Każdy pamięta telefony komórkowe, które na początku 

lat 90. weszły na polski rynek. Obecnie biuro bardzo często ogranicza się do przenośnego 

komputera i bezprzewodowego Internetu, który zapewnia pracę anytime i anywhere. 

Natomiast telefony spełniają znacznie więcej funkcji niż zakładały ich pierwsze modele. W 

telefonie komórkowym, oprócz aparatu, kamery wideo, odtwarzacza muzyki i radia, można 

znaleźć nawigację, dostęp do Internetu, notatniki i organizery. Ogólnie rzecz ujmując telefony 

komórkowe to urządzenia multimedialne szeroko wychodzące poza pierwotną 

funkcjonalność. Dlatego też nowoczesna firma wyposaża pracowników w zestaw 

przenośnego notebooka i firmowy telefon w celu usprawnienia komunikacji i nadążania za 

potrzebami rynku. 

Istotną kwestią jest to, że nowoczesna firma stawia na efektywność pracownika, 

którego praca mierzona jest nie za pomocą spędzonych w pracy godzin, jednak rezultatów, 

które wynikają z poświęconego czasu. Dlatego też odpowiadając na ciągły proces zmian 

ekonomicznych i technologicznych oraz obecną w Polsce migrację zarobkową, a także 

uwzględniając potrzeby swoich pracowników coraz częściej firmy korzystają z elastycznych 

form zatrudnienia. Dla pracodawcy liczy się efektywność pracownicza, a nie 8 godzin 

spędzonych za biurkiem. Z tego powodu, aby zwiększyć tę efektywność pracodawca może 

zaproponować pracownikowi indywidualną organizację dnia, zmniejszenie liczby godzin 
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przepracowanych w siedzibie firmy, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów 

ludzkich. W elastycznych formach zatrudnienia zarówno pracodawcy jak i pracownicy 

odnajdują wiele zalet. Przede wszystkim pracownik, może zorganizować sobie czas pracy 

w taki sposób, aby móc pogodzić życie zawodowe z prywatnym.  Nienormowany czas pracy 

pozwala na lepsze dostosowanie czasu pracownika do bieżących potrzeb. Natomiast 

pracodawcy podnoszą atrakcyjność swego przedsiębiorstwa na rynku pracy, poprzez kadrę 

efektywnych specjalistów. Ponadto elastyczne formy zatrudnienia są środkiem aktywizacji 

osób nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych.  

Wyżej opisane udogodnienia zmian zatrudnienia możliwe są dzięki postępowi 

technologicznemu i wszelkim przemianom społeczeństwa. To za sprawą tych przemian sektor 

MŚP zyskał dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych, 

a podstawę konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy stanowi moment, kiedy w Polsce 

został rozpowszechniony bezpieczny i tańszy dostęp do Internetu szerokopasmowego oraz 

nowe rozwiązania związane ze zdalnym dostępem do plików i programów. Do tego 

przyczyniło się zapotrzebowanie sektora usług na stałe zlecenia w niestandardowych 

godzinach pracy. Całości procesu zmian dopełniają jeszcze zmiany społeczne popularyzujące 

elastyczne formy zatrudnienia, które są odmienne od typowych.  

Podsumowując niestandardowe formy zatrudnienia związane są przede wszystkim 

z szybko zmieniającym się globalnym rynkiem, który stawia na konkurencyjność, a tym 

samym na elastyczność wobec potrzeb pracowników oraz względem wymagań koniunktury 

światowej. Ponadto rozwinięte i szeroko dostępne rozwiązania ICT uzupełniają procesy 

przemian w nowoczesnej firmie w społeczeństwie informacyjnym. Istotną kwestią jest 

również optymalne wykorzystanie umiejętności pracownika oraz dostosowanie się do jego 

potrzeb w nowym systemie gospodarczym, którego w dalszym ciągu (mimo teorii o aktywnej 

komunikacji maszyn Wiesława Gogołka) nie są w stanie zastąpić komputery. 

5.3. Zarys wykorzystania ICT w nowoczesnych przedsiębiorstwach jako 

instrumentów wspomagających telepracę 

 

Ze względu na wcześniej omówiony duży wpływ rozwiązań ICT w nowoczesnej firmie 

niniejszy podrozdział przedstawi w sposób ogólnikowy aplikacje, które umożliwiają 

sprawniejszą komunikację wewnątrz firmy, tj. pomiędzy zdalnymi pracownikami a szefem, 

bądź zespołem zdalnych współpracowników. Kwestie oprogramowania oraz sprzętu zostaną 

omówione bliżej w rozdziale 6. Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie 

oprogramowania (software) i 7. Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie 

sprzętowym (hardware).       

Komunikacja wewnętrzna w wielu przypadkach opisywana jest jako instrument 

marketingu wewnątrz firmy bądź jako PR korporacyjny. Jednak w sytuacji, o której mowa – 

wykorzystanie nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych jako środków wsparcia dla 

pracy zdalnej, głównym celem komunikacji wewnętrznej nie będzie utrzymywanie dobrych 

relacji między pracownikami czy informowanie o działaniach marketingowych. Mówiąc 
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o komunikacji wewnątrz firmy w kontekście nowoczesnych rozwiązań oraz elastycznych 

form zatrudnienia mamy na myśli komunikację sensu stricte jako proces wymiany informacji 

pomiędzy jej użytkownikami. Z tego względu, że telepraca z definicji może być wykonywana 

poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak kontakt ze współpracownikami nie jest ograniczony 

mowa tu o środkach, które ułatwiają rozmowę, wymianę informacji, przesyłanie rezultatów 

pracy, dyskusję czy sprawdzenie ilości godzin poświęconych danemu zleceniu. Jednym 

z najpopularniejszych narzędzi umożliwiających komunikację są wewnętrzne systemy, w tym 

systemy komunikacyjne, publikacyjno-informacyjne oraz komunikacji grupowej. Do 

pierwszej grupy należy m.in. poczta elektroniczna czy komunikatory IM (ang. instant 

messaging – komunikacja natychmiastowa). Systemem publikacyjno-informacyjnym 

w przedsiębiorstwie jest sieć Intranet, czyli sieć komputerowa ograniczająca się do 

komputerów, do których mają dostęp pracownicy jednej firmy. Intranet umożliwia m.in. 

korzystanie z następujących elementów: systemu sprzedaży, systemu wymiany danych dla 

poszczególnych działów firmy, systemu pracy grupowej, systemu CRM oraz obsługi klienta, 

biuletynu informacyjnego. Przykładem systemów współpracy grupowej jest Real Time 

Collaboration (RTC), Google Apps czy Microsoft Sharepoint, które są aplikacjami 

umożliwiającymi m.in. pracę w czasie rzeczywistym pracowników jednej firmy oraz łatwy 

dostęp do dokumentów dla wszystkich użytkowników. Mówiąc o nowoczesnych 

rozwiązaniach zarządzania firmą nie można nie przytoczyć systemów zarządzania 

telepracownikami, systemu przydziału zadań oraz ewidencjonowania czasu pracy zdalnej.  

Innym aspektem nowoczesnego przedsiębiorstwa, które zatrudnia zdalnych 

pracowników są nowoczesne rozwiązania sprzętowe (hardware), do których można zaliczyć 

m.in. przenośne komputery z odpowiednim oprogramowaniem, urządzenia mobilne takie jak 

PDA (Personal Digital Assistant – czyli mały przenośny komputer mieszczący się w dłoni) 

czy smartfony (urządzenia multimedialne łączące w sobie wiele funkcji, m.in. telefonu 

komórkowego, przeglądarki internetowej, pagera, poczty elektronicznej, GPS, cyfrowego 

aparatu fotograficznego, kamery wideo, odczytujące niektóre aplikacje pakietu Microsoft 

Office). Kolejnymi udogodnieniami powstałymi na skutek rozwoju nowoczesnych technologii 

jest coraz powszechniejszy dostęp do bezprzewodowego Internetu, nie tylko poprzez 

przenośny komputer, ale także systemy dostępne w telefonach komórkowych (Internet 

komórkowy 3G/4G). Innym z kolei czynnikiem, który zmierza do obniżenia kosztów 

utrzymania firmy jest zastosowanie alternatywnych źródeł komunikacyjnych – VoIP 

(telefonia internetowa). Oprócz tego, wyróżnia się systemy lokalizacyjne dla zarządzania 

kadrą mobilną oraz dla zarządzania flotą transportową.  

 

5.4. Sprzęt potrzebny do wykonywania telepracy w oparciu o ustawę o 

telepracy oraz zwroty kosztów 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2007 roku o telepracy pracodawca jest 

zobowiązany dostarczyć pracownikowi niezbędny sprzęt do wykonywania powierzonych mu 

zadań. Sprzęt (najczęściej mowa o komputerze) powinien spełniać wszelkie wymagania 
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w zakresie bezpieczeństwa określone w Kodeksie pracy. Ponadto pracodawca zobowiązany 

jest do instalacji wymaganego oprogramowania, mowa tu nie tylko o systemie, ale również 

aplikacjach, poprzez które telepracownik będzie porozumiewał się z szefem czy 

współpracownikami. Pracodawca powinien zapewnić telepracownikowi szkolenie oraz 

pomoc techniczną w zakresie obsługi komputera, to jest zaznajomienie się 

z oprogramowaniem i używanymi aplikacjami. Poza tym, kosztami naprawy i serwisowania 

sprzętu obciążony zostaje pracodawca. Ponadto sprzęt powierzony telepracownikowi na 

zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy powinien zostać ubezpieczony przez 

pracodawcę. Dopuszczalne jest również używanie sprzętu telepracownika, wówczas na 

podstawie umowy lub regulaminu telepracownik powinien otrzymywać dodatkowy 

ekwiwalent pieniężny za wykorzystywanie własnego sprzętu do pracy. Również kwestia 

ubezpieczenia sprzętu przez telepracownika może podlegać refinansowaniu ze strony 

telepracodawcy. Ustalając wysokość wynagrodzenia za używanie własnego sprzętu należy 

wziąć pod uwagę przede wszystkim normy rynkowe dotyczące zużycia sprzętu, ceny 

rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału. Takie wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 1 

pkt. 13. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wolne od podatku 

dochodowego. W przypadku zwrotu kosztów dostępu do Internetu – kwota wynagrodzenia 

będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku wykonywania 

rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu telepracownika, telepracodawca może 

pokrywać koszty rozmów ryczałtem (kwota stałego ryczałtu podlega podatkowi 

dochodowemu od osób prawnych) lub gotówkowo, na podstawie poprawnie 

udokumentowanego faktu przeprowadzania rozmów na rzecz pracodawcy, np. faktury lub 

bilingów telefonicznych (wówczas kwota wynagrodzenia nie podlega podatkowi 

dochodowemu). 
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6. Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie 

oprogramowania (software) 
 

Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji przy użyciu sieci Internet 

przyniósł nowoczesnym firmom praktycznie nieograniczone możliwości budowania relacji 

między pracownikami oraz klientami, a co za tym idzie – konkurencyjność. Pracownicy 

mobilni mogą wykonywać swoje zlecenia w dowolnym miejscu i czasie i 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 możliwościom znikają bariery fizyczne i logiczne, 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 

technologiczne, które pełnią funkcje systemów wspomagających pracę zdalnych 

pracowników, 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.  

Mimo obaw i wielu pytań przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać wysoką pozycję na 

konkurencyjnym rynku, inwestują w zintegrowane usługi sieciowe, które umożliwiają 

pracownikom rozmowy czy przesyłanie danych w rzeczywistym czasie, a także komunikację 

nie tylko tekstową, ale również wizualną (wideokonferencje) czy graficzną. Firmy potrzebują 

także ułatwienia w zarządzaniu nie tylko danymi, ale także nowoczesnych środków 

wspierających zarządzanie nowymi modelami pracowników – telepracowników. Jednak 

implementacja telepracy wymaga zastosowania zestawu kluczowych technologii takich jak: 

bezpiecznego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, obsługi poczty e-mail 

i przestrzeni roboczej zespołów, obsługi wiadomości błyskawicznych (IM) i połączeń VoIP 

lub biznesowych linii telefonicznych, dostępu do konferencji internetowych i wzbogaconych 

narzędzi medialnych jak wideokonferencje. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu 

i zaangażowaniu firmy w system wdrażania pracy zdalnej, zmiana systemu pracy może 

przynieść korzystne skutki dla struktury przedsiębiorstwa obejmujące usprawnienie działań, 

podwyższoną i efektywną produktywność pracownika, zachowanie równowagi między 

trybem/systemem pracy i życiem pracownika. 

Niniejszy rozdział przedstawi wybrane dostępne narzędzie komunikacji, systemu 

publikacyjno – informacyjne, aplikacje umożliwiające współpracę pracowników on-line oraz 

przykłady systemów zarządzania telepracownikami, mobilną kadrą oraz transportem. 
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6.1. Wewnętrzne systemy komunikacyjne 
 

Wewnętrzne systemy komunikacyjne firmy są przede wszystkim środkiem 

marketingowym czy PR, nastawionym na tworzenie dobrych relacji i atmosfery w firmie. 

Bardzo często są podstawą do budowania komunikacji nieformalnej, która jest bazą do 

komunikacji formalnej między pracownikami. Jednak niniejszy rozdział będzie poruszał 

kwestie systemów komunikacyjnych wewnątrz firmy jako środków komunikacji, a bardziej 

precyzyjnie jako narzędzi wspierających i ułatwiających pracę zdalną w obecnych realiach 

biznesowo-gospodarczo-ekonomiczno-technologicznych. 

Jednym z głównych narzędzi komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa jest poczta 

elektroniczna oraz komunikatory internetowe, które stały się narzędziami wspomagającymi 

prowadzenie biznesu. Zależność od poczty internetowej oraz ciągłej transmisji danych 

spowodowała, że zmieniły się również oczekiwania pracowników względem nowych 

technologii. Skuteczny, stały i szybki dostęp do skrzynek pocztowych, listy kontaktów, 

komunikatorów, załączników oraz kalendarzy stał się podstawowym kryterium możliwości 

wykonywania pracy, gdzie bez znaczenia jest miejsce oraz urządzenie, z którego wykonuje 

się pracę. Ponadto przesył wiadomości powinien być niezawodny i łatwy w obsłudze, ale 

przede wszystkim bezpieczny. Bezpieczeństwo w erze, gdzie wiele poufnych informacji 

przesyłanych jest drogą internetową stało się priorytetem dla specjalistów IT. Jednak 

informatycy idą dalej – poszukują takiego rozwiązania, które spełniałoby zarówno 

oczekiwania firmy i pracowników, a ponadto nie byłoby zbyt kosztowne w zarządzaniu. 

Dlatego też idealnym środkiem jest dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu środków finansowych.   

Do takiego typu środka komunikacji należy poczta elektroniczna, która od pewnego 

czasu zrewolucjonizowała sposoby komunikowania się. Skrzynka mailowa używana jest 

zarówno do komunikacji poza firmą jak i można się nią posługiwać w wymianie informacji ze 

współpracownikami. Wysyłając e-maila można załączyć od niego różnego rodzaju pliki, m.in. 

tekstowy, muzyczny, plik z danymi lub inne programy. Inną zaletą poczty elektronicznej jest 

zarządzanie i archiwizowanie otrzymanych wiadomości, a także możliwość odczytania ich 

w dogodnym dla siebie momencie. W dalszej części zostaną omówione przykłady dwóch kont 

pocztowych – Gmail oraz Microsoft Outlook.  

Innym z narzędzi wspierających komunikację w firmie są komunikatory internetowe. 

Są to łatwe w obsłudze popularne środki komunikacji, które w czasie rzeczywistym przesyłają 

informacje napisane przez użytkownika. Ponadto dzięki statusowi czy informacjom na temat 

aktywności użytkownika nawet bez obecności uczestnika inni użytkownicy wiedzą co robi 

dana osoba i czy jest dostępna w danym momencie. W dużej firmie niestety komunikatory 

kojarzone są z plotkami i stratą czasu, dlatego bardzo często są blokowane na polecenie szefa. 

Jednak istnieje pewna przewaga komunikatorów nad innymi środkami porozumiewania się, 

mowa o wewnętrznych telefonach, jest to przede wszystkim ich dyskrecja. Gdy w jednym 
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biurze siedzi kilka osób niekoniecznie wszystkie powinny być zaangażowane w dyskusję na 

dany temat. Ponadto istnieje możliwość zaproszenia większej liczby osób do interesującej czy 

wzbudzającej kontrowersje dyskusji. Poza tym, komunikatory zmniejszają dystans 

użytkowników komunikacji, w dwóch wymiarach – przede wszystkim jako nieformalny 

środek komunikacji (inny język, skrótowce, bardzo często brak formy osobowej i polskich 

znaków), a także fizyczny (zamiast chodzić z pokoju do pokoju, wystarczy wybrać listy 

kontaktów konkretnego użytkownika). Dla telepracowników komunikatory internetowe 

stanowią jedno ze źródeł porozumiewania się z pozostałymi współpracownikami lub szefem. 

Są ważnym elementem utrzymywania relacji z innymi pracownikami nie tylko na gruncie 

zawodowym. Komunikator charakteryzuje się dwukierunkowym przebiegiem komunikacji, 

gdzie reakcja interlokutora w przypadku obecności na komunikatorze może być 

natychmiastowa. Przykładem komunikatora internetowego omówionym w dalszej części 

opracowania jest Google Talk.  

6.2. Wewnętrzne systemy publikacyjno-informacyjne 
 

 Przykładem systemu wymiany i publikacji danych oraz informacji, opartym na 

technologii internetowej, ułatwiającym komunikację pomiędzy pracownikami, a także 

dającym łatwy dostęp do informacji w firmie jest Intranet. Powstały w wyniku zintegrowania 

systemu komunikacji wewnątrz firmy serwis jest dostępny jedynie dla pracowników danej 

korporacji. Głównymi pobudkami do instalacji Intranetu dla zarządzających 

przedsiębiorstwami były przede wszystkim następujące czynniki: 

 usprawnienie komunikacji wewnętrznej; 

 usprawnienie sposobów gromadzenia i dostępu do wiedzy; 

 usprawnienie obiegu dokumentów; 

 

Ponadto Intranet pomaga łączyć systemy informatyczne, które działają już od dawna 

w firmie, a także wzbogaca je o różne narzędzie, m.in. mobilny dostęp do zasobów firmy, 

platformę wymiany informacji czy platformę e-learningową. Dzięki zdalnemu dostępowi do 

informacji na temat firmy warunkiem koniecznym nie jest wejście do intranetu z firmowych 

komputerów, jednak za pomocą palmtopów czy telefonów komórkowych. Dodatkowym 

usprawnieniem jest bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowanym połączeniom.  

Warto zainwestować w intranet w przypadku, gdy praca firmy polega na współpracy 

grupowej. Jej efektywność i czas wykonywania z pewnością stanowczo wzrosną, gdy intelekt 

ludzki będzie wspierany poprzez nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne.  

Na portalu e-gospodarka opublikowano najczęściej wymieniane korzyści z 

zastosowania intranetu w przedsiębiorstwie [17], oto niektóre z nich: 

 przewaga rynkowa, dzięki szybkiej i sprawnej komunikacji między poszczególnymi 

jednostkami organizacyjnymi firmy 

 wymiana informacji na temat produktu, który nie wszedł jeszcze na rynek, w celu 

ulepszenia go za pomocą opinii szybko uzyskanych od poszczególnych pracowników; 
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 ograniczenie korzystania ze skrzynki pocztowej w przypadku komunikacji między 

pracownikami (szybkość przekazu); 

 większe zadowolenia pracowników poprzez dobór najodpowiedniejszych form 

komunikacji – fora dyskusyjne, chaty; 

 usprawnienie pracy grupowej; 

 podnoszenie kwalifikacji, dzięki e-learningowi; 

 obniżenie kosztów administracyjnych; 

Oto następujące funkcje i moduły wchodzące w skład intranetu, a zarazem 

wspomagające komunikację: 

 bazy danych – klientów, produktów, dokumentów (CRM);  

 informacje o firmie ważne dla pracownika w tym: informacje na temat urlopów, 

obecnych i nowych współpracownikach, na temat spotkań integracyjnych, ścieżkach 

kariery, szkoleniach; 

 wewnętrzne systemy komunikacji między pracownikami, np. poczta wewnętrzna czy fora 

dyskusyjne; 

 publikacje informacji na temat firmy – sukcesy firmy bądź poszczególnych działów – 

funkcja biuletynu informacyjnego; 

 zarządzanie dokumentami – przygotowane już formularze, akty prawne; system 

aktualizowania i dodawania nowych dokumentów; 

Intranet jest narzędziem wspierającym komunikację w firmie, a także 

odpowiadającym na potrzeby dynamicznego klienta czy ogólnie rzecz ujmując rynku. 

Wspomaga nie tylko proces przekazywania informacji w siedziby firmy, poprzez skrócenie 

czasu przechodzenia z biura do biura, bądź pomiędzy piętrami, ale także pozwala na stałe  

utrzymywać kontakt z firmą z pracownikami zdalnymi. Dzięki publikacjom na temat 

aktywności przedsiębiorstwa, telepracownik ma możliwość na bieżąco obserwować, co dzieje 

się w jego firmie. Ponadto skutecznie, dzięki aplikacjom ułatwiającym tworzeniem 

dokumentów w grupie, może pracować zdalnie nad danym zleceniem wraz z innymi 

pracownikami. Istotną funkcją intranetu prócz integracji systemów komunikacyjnych jest 

podnoszenie bądź kształtowanie poczucia corporate identity pracownika, który wykonuje swą 

pracę na odległość. A jak wiadomo poczucie przynależności do danej firmy jest ważne dla 

każdego pracownika, a szczególnie dla telepracownika, który w pewien sposób może czuć się 

odizolowany. 

 

6.3. Wewnętrzne systemy współpracy grupowej 
  

Omawiany wcześniej intranet pełni w pewien sposób funkcje aplikacji wspierającej 

efektywną pracę w grupie. Jednak programami docelowymi, stworzonymi po to, by ułatwiać 

wykonywanie zadania za pomocą telekomunikacyjnych rozwiązań są wewnętrzne systemy 

współpracy grupowej -  narzędzia pozwalające na pracę grupową w rzeczywistym czasie tzw. 

RTC ( z ang. Real Time Collaboration). Przykładami RTC, należącymi do grupy liderów są 

Google Apps czy Microsoft Sharepoint. Każda z aplikacji jest jak najbardziej zalecana do 

wykorzystywania jej w pracy zdalnej, gdzie szybka wymiana informacji oraz przesyłanie 
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wyników pracy, a także informacje zwrotne są jak najbardziej pożądane, stanowią wręcz 

nieodzowny element pracy telepracownika.  

6.3.1. Google Apps jako narzędzie służące do komunikacji i współpracy zespołowej 

 

Aplikację Google (Google Apps) tworzy pakiet aplikacji służących do komunikacji i 

pracy zespołowej w firmach i innych placówkach. Omawianą aplikację można podzielić na 

trzy grupy instrumentów wspierających: komunikację i łączność, pracę zespołową i 

publikację oraz zarządzanie usługami, które przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Przykład Google Apps z podziałem na grupy wsparcia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 komunikacja 

 i łączność 

praca zespołowa 

i publikowanie 

zarządzanie 

usługami 

Przykłady 

aplikacji    

 

   

 

 

 

 

Do narzędzi z aplikacji Google, które ułatwiają komunikację oraz łączność pomiędzy 

użytkownikami/pracownikami firmy należą: poczta elektroniczna Gmail, komunikator 

internetowy Google Talk oraz kalendarz Google. Wielką zaletą omawianej aplikacji jest 

użytkowanie jej w sposób intuicyjny. Po zapoznaniu się z jednym z wybranych programów 

użytkownik intuicyjnie odnajduje funkcje i inne możliwości w następnych aplikacjach. 

Ponadto przejrzystość i nieskomplikowana obsługa również należy do plusów Google Apps.  

Poczta Gmail to nie tylko skrzynka pocztowa, to konto o pojemności 7,45 GB oraz 

narzędzia wyszukiwania poczty, a także zintegrowany czat i czat wideo. Konto pocztowe w 

Google Apps wiąże się z wysokim bezpieczeństwem, umożliwiając dostęp do skrzynki bez 

względu na miejsce i czas pracy. Co w konsekwencji daje wyższą wydajność pracownika. 

Wygląd okna konta Gmail przedstawia rys.5.  
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Rys. 5. Widok okna poczty elektronicznej Gmail. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

            Innym narzędziem, które w czasie rzeczywistym umożliwia wymianę informacji jest 

komunikator Google Talk. Google Talk to bezpłatny, dostępny na całym świecie i z każdego 

komputera komunikator internetowy. Aby zainstalować Google Talk należy wejść na stronę 

http://www.google.com/talk/intl/pl/, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom”. Kolejne 

instrukcje należy wykonywać zgodnie z wyświetlanymi oknami na ekranie komputera. Co 

istotne, w celu zalogowania należy posiadać konto Gmail (login i hasło dla konta i 

komunikatora są tożsame). Oprócz podstawowych funkcji komunikatora, który przesyła dane 

w czasie rzeczywistym, dodatkowym plusem jest możliwość przeprowadzania rozmów 

głosowych, co nie jest możliwe używając jedynie funkcji Czat na koncie Gmail. Ponadto, 

dzięki Google Talk wyświetlane są w prawym dolnym rogu ekranu informacje o nowych 

wiadomościach w skrzynce pocztowej. Rozmowy zapisywane są w katalogu Czat, w 

przypadku, gdy użytkownik nie chce prowadzić archiwum rozmów – może anulować tę 

funkcję. 

Reasumując, do zalet oraz głównych funkcji Google Talk należy:   

 rozmowa na czacie w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami ze swoich list 

Kontakty w Google Talku i Gmailu, 

 możliwość zaproszenia wielu osób do rozmowy na czacie w grupie, za pomocą opcji 

Czat grupowy, 

 możliwość wycinania i wklejania do czatów adresów URL, nagrań wideo oraz 

pokazów slajdów z serwisów YouTube, Google Video, albumów internetowych 

Picassa i Flickr, a następnie oglądać je w oknie czatu i inne. 

 

http://www.google.com/talk/intl/pl/
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Rys. 6. Widok okna komunikatora Google Talk. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Kolejną aplikacją, która w znaczny sposób usprawnia komunikację i zarządzanie jest 

kalendarz Google. Jest to internetowa wersja kalendarza, dzięki której możliwa jest wydajna 

praca zespołów. Kalendarz Google pomaga w zmniejszaniu kosztów oraz upraszczaniu 

infrastruktury informatycznej. Do podstawowych zalet kalendarza należy możliwość 

sprawdzenia dostępności osób poprzez nałożenie kilku kalendarzy na siebie. Poza tym, 

aplikacja ta wysyła zaproszenia oraz zarządza odpowiedziami uczestników. Istnieje 

możliwość udostępnienia kalendarza całej firmie lub wybranym pracownikom. Dzięki 

szerokim opcjom bezpieczeństwa, nie zostanie naruszona prywatność poprzez 

rozpowszechnianie kalendarza. Kalendarze można umieszczać na stronach internetowych, a 

poprzez publikację w galerii Kalendarza Google istnieje możliwość dodawania informacji na 

temat ważnych wydarzeń widocznych dla wszystkich. Ponadto kalendarz jest aplikacją 

bezpłatną dostępną w wielu opcjach językowych, w zależności od wyboru użytkownika.

 

Rys. 7. Widok okna kalendarza Google. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Google docs (Dokumenty Google) to aplikacja Google, która zawiera w sobie 

następujące elementy: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,  program do prezentacji, a także 

miejsce na przechowywanie danych. Powstała w wyniku zintegrowania ze sobą serwisów 

Google Spreadsheets i Writely. Główną cechą Dokumentów Google jest współpraca grupowa 

w czasie rzeczywistym na danym dokumencie. Pakiet Google Docs jest bezpłatny, dostępny 

w dwóch wersjach: on-line i offline. Google zapewnia, że Dokumenty Google są pakietem 

umożliwiającym w pełni zintegrowaną kooperację na plikach współpracowników firmy. 

Zdecydowanie ważnym czynnikiem wpływającym na ułatwienie współpracy jest praca kilku 

osób nad danym zleceniem. Dzięki aplikacji Google współpraca może odbywać się pomiędzy 

pracownikami w różnych działach firmy, jak i pomiędzy pracownikami zdalnymi 

wykonującymi zlecenia w kraju i za granicą. Dokumenty mogą być modyfikowane oraz 

otwierane przez wielu użytkowników jednocześnie. Za sprawą omawianej aplikacji 

niwelowane są bariery przestrzenne i czasowe pomiędzy specjalistami w danej dziedzinie. 

Atutem aplikacji jest również dostępność w różnych wersjach językowych, która z pewnością 

ułatwia współpracę międzynarodową. Innym udogodnieniem związanym z archiwizacją 

dokumentów jest możliwość oznakowania dokumentów w celu lepszej organizacji. Ponadto 

tworzone dokumenty są automatycznie zapisywane. Tworząc arkusze kalkulacyjne 

użytkownicy mogą być powiadamiani o zmianach drogą e-mailową. W aplikacji Google docs 

istnieje możliwość oznakowania wybranych dokumentów jako dostępnych dla wszystkich, 

dla wskazanej grupy, bądź prywatnych.  

Google docs można porównać do dostępnych aplikacji, które oferują pakietu 

Microsoft lub innych dostępnych na rynku. Z tą różnicą, że Dokumenty Google kładą duży 

nacisk na współpracę pomiędzy użytkownikami. Są bardzo przydatne podczas tworzenia 

projektów czy większej dokumentacji w firmach, szkołach lub innych placówkach.  

Aby móc skorzystać z Google docs, należy posiadać konto pocztowe Gmail. 

Wówczas, gdy użytkownik posiada już konto wchodzi na stronę http;//docs.google.com i po 

zalogowaniu może korzystać z aplikacji. 

Oprócz wyżej omówionych  aplikacji firma Google oferuje wiele innych narzędzi 

ułatwiających zarządzanie usługami czy komunikację. Do ciekawszych propozycji Google 

należy m.in. Google Sites, czyli witryny Google czy Google Video (czyli możliwość 

publikacji oraz wyszukiwania filmów w Google, dostępność z każdego miejsca i urządzenia – 

usługa Google Video bazuje na sieci Internet). Jednym z ciekawszych przykładów usług 

Google jest Google Sites. Jest to aplikacja internetowa, dzięki której tworzenie witryny 

zespołu jest tak samo łatwe, jak edytowanie dokumentu. Dzięki Google Sites użytkownicy 

mogą szybko zebrać w jednym miejscu różnorodne informacje, takie jak nagrania wideo, 

kalendarze, prezentacje, załączniki i tekst, a następnie bez trudu je publikować, umożliwiając 

ich przeglądanie lub edycję niewielkiej grupie użytkowników, całej organizacji albo 

wszystkim internautom. 

Opis pozostałych usług wchodzących w skład Google Apps znajduje się na stronie 

http://www.google.com/apps/intl/pl/business/index.html.  
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6.3.2. Microsoft Office Sharepoint jako przykład systemu wspierającego proces 

komunikacji i zarządzania pracownikami  

  

Obecnie na rynku istnieją dwa możliwe instrumenty rozwijające i wspierające 

komunikację między pracownikami. Pierwszy z nich to wcześniej omówione narzędzia 

Google Apps, drugi – program Microsoft Office Sharepoint. Jest to zintegrowany pakiet 

aplikacji serwerowych, który może ułatwić organizację zarządzania zawartością oraz 

wyszukiwanie, usprawnić procesy biznesowe, zapewnić dostęp do informacji w celu 

podejmowania lepszych decyzji, a także uprościć udostępnianie wiedzy wewnątrz organizacji 

i poza nią [70]. Przede wszystkim aplikacje Microsoft Office mają na celu zwiększenie 

wydajności zespołu, który jest podstawą do osiągania lepszych wyników biznesowych. 

Omawiany program daje wielkie możliwości użytkownikom w zakresie tworzenia i 

kontrolowania własnych obszarów roboczych, które w prostszy sposób będą mogły być 

dopasowane do potrzeb projektu. Ponadto szablony zadań projektu, poprzez 

zautomatyzowane wykresy Gannta umożliwią wydajniejsze zarządzanie zadaniami projektu, a 

także przedstawią relacje pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Innym programem 

koordynującym i wspomagającym zarządzanie projektem są współdzielone kalendarze, a 

dzięki natychmiastowym komunikatorom zostaje usprawniona komunikacja między 

pracownikami. Tak więc Microsoft Office Sharepoint stawia przede wszystkim na 

zintegrowanie oraz rozwój dostarczania ujednoliconych rozwiązań komunikacyjnych, 

łączenie osób, procesów i informacji. To dzięki tym wszystkim aplikacjom, które umożliwiają 

zdalną pracę nie tylko w biurze, ale także pracownikom podejmującym pracę na odległość, 

wykonywanie powierzonych zadań jest procesem zdecydowaniem mniej skomplikowanym 

niż przed laty. Problemu nie stanowi już ani czas ani przestrzeń, a poprzez zoptymalizowanie 

wyżej wymienionych dziedzin możliwa jest jeszcze bardziej efektywna i prosta współpraca 

pomiędzy pracownikami. 

Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji takich jak komunikatory, poczta 

elektroniczna czy natychmiastowe wiadomości jest jak najbardziej polecane do wykorzystania 

podczas pracy zdalnej, a także w komunikacji wewnątrz firmy. Użycie wspomnianych 

środków zależne jest od kontekstu wykonywanej pracy. Aplikacja Microsoft Sharepoint 

oferuje firmom następujące pakiety udogodnień komunikacyjnych: 

 Microsoft Office Outlook – to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania czasem i 

informacjami, łączności z różnymi lokalizacjami i programami oraz w pełni 

kontrolowanej obsługi informacji przychodzących. Oferuje on innowacyjne funkcje, za 

pomocą których można szybko przeszukiwać wiadomości, organizować swoją pracę i 

efektywniej udostępniać informacje innym — wszystkie te czynności wykonuje się z 

jednego miejsca. Więcej funkcjonalności na http://office.microsoft.com/pl-

pl/outlook/HA101656351045.aspx.  

 

http://office.microsoft.com/pl-pl/outlook/HA101656351045.aspx
http://office.microsoft.com/pl-pl/outlook/HA101656351045.aspx
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Rys. 8. Wygląd okna Microsoft Outlook. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [71]. 

 Microsoft Office Exchange Server – wersja programu wiodącego w branży 

oprogramowania serwera do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzy i zintegrowanego 

przesyłania wiadomości, wraz z innymi aplikacjami firmy Microsoft tworzy najnowsze 

rozwiązania w zakresie pracy zespołowej oraz przesyłania danych 



 

60 
 

 

Rys. 9. Struktura Microsoft Exchange Server 2007. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [71]. 

 Microsoft Office Communicator – to komunikacja za pomocą wiadomości 

błyskawicznych, telefonu lub udostępniania pulpitu dostępna w jednej aplikacji, która 

sprzyja kontaktom między pracownikami rozproszonymi w różnych miejscach i różnych 

strefach czasowych. Komunikator umożliwia prowadzenie rozmowy tekstowej za 

pomocą IM, następnie w prosty sposób przejść w tryb audio, a jeżeli potrzeba dodać 

wizję. Ponadto w celu ograniczania kosztów istnieje możliwość prowadzenia 

przekazywania połączeń, dzięki nowoczesnej telefonii (VIP) członkom zespołu lub 

udostępniać pulpit, co wspomaga współpracę w grupie bez konieczności organizowania 

spotkań. Oprócz tego komunikator dostępny jest z każdej lokalizacji, a zabezpieczenia na 

wysokim poziomie umożliwiają korzystanie z funkcji telefonii internetowej, szybkich 

wiadomości oraz udostępniania pulpitu. To wszystko zapewnia ciągłość pracy, stałą 

komunikację, a co za tym idzie konkurencyjność na rynku danej firmy.  

 Microsoft Office Live Meeting – to aplikacja Microsoft umożliwiająca 

rozmowy/konferencje ze współpracownikami/klientami/partnerami w rzeczywistym 

czasie, w trybie jeden-jedne lub w większych grupach, pomimo dystansu, który dzieli 

pracowników. Pod warunkiem posiadania na komputerach każdego z użytkowników 

zainstalowanego programy Microsoft Office Live Meeting. Główną zaletą aplikacji jest 

możliwość kolaboracji ze współpracownikami w czasie rzeczywistym, co daje skuteczną 

pracę nad projektami, burze mózgów, dyskusje, prezentacje, edytowanie danych, a nawet 

negocjowanie warunków bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy niedogodności 

związanych z podróżą. Istotną funkcją, możliwą do realizacji dzięki zastosowaniu Live 

Meeting i urządzenia Microsoft Roundtable (zapewnia widok na każdą osobę obejmując 

kąt 360 stopni), jest wzbogacenie kontekstu komunikacji i wymiany  poglądów poprzez 

stworzenie pozorów obecności. 
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7. Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie sprzętowym 

(hardware) 
 

Proces zmian w nowoczesnych firmach w zakresie stosowania zintegrowanego 

oprogramowania (aplikacje RTC usprawniające komunikację i współpracę grupową) nie 

miałby miejsca bez rozwoju technologii informatycznych, które obejmują także sprzęt, 

używany przez osoby prywatne i firmy. Przemysł informatyczny jest sektorem bardzo prężnie 

rozwijającym się, a to, co było nowe rok czy nawet miesiąc temu niekoniecznie dziś jest w 

stanie kogokolwiek zachwycić. Dlatego też warto nadążać za nowinkami w świecie ICT i być 

en vogue wśród stale zmieniających się trendów. Tym bardziej, że sprzęt (hardware) tuż obok 

oprogramowania (software) stanowi ważne narzędzie dla pracowników firmy w 

społeczeństwie informacyjnym. Co istotne również dla telepracowników nowości 

teleinformatyczne nie powinny być obce z tego względu, że jednym z elementów definicji 

telepracy jest dostarczanie wyników pracy za pomocą nowoczesnych technologii 

informatycznych. Właśnie w omawianym rozdziale zostaną udzielone odpowiedzi na pytania 

z czym mamy do czynienia mówiąc nowoczesne technologie w kontekście sprzętowym. 

Niniejszy rozdział poruszy aspekty związane z technologiami informatycznymi 

dotyczącymi sprzętu, a będzie to m.in. przedstawienie komputerów przenośnych z 

odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie telepracy, krótki opis 

nowoczesnych urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy PDA, omówienie 

alternatywnych  systemów telekomunikacyjnych (VoIP) oraz dostępu do Internetu za pomocą 

sieci bezprzewodowych czy telefonów komórkowych. Istotną kwestią będzie również 

przedstawienie innych urządzeń informatycznych lub elektronicznych ułatwiających 

telepracę, a także krótka charakterystyka systemów lokalizacyjnych. 

7.1. Przenośne komputery  
 

W związku z ciągłym postępem technologii nie dziwią nas coraz to nowsze 

rozwiązania informatyczne. Jednak to, co połączyło pracę wielu ludzi oraz 

zrewolucjonizowało zarówno życie prywatne jak i zawodowe wielu z nas to stosunkowo 

niedawno wynaleziony komputer. Istnieją tendencje do teoretyzowania, że życie ludzi wraz z 

pojawieniem się komputera weszło w nową erę – erę komputerów. Z drugiej strony nie 

wszyscy są zwolennikami komputeryzacji i szybkiego rozwoju techniki, widząc w tym wiele 

zagrożeń. Jednakże nie ulega wątpliwości, że wraz z nadejściem komputerów życie człowieka 

stało się zdecydowanie prostsze, komunikacja szybsza i łatwiejsza, dostęp do informacji za 

sprawą Internetu niemal nieograniczony, a praca może zostać przeniesiona do domu bądź do 

jakiegokolwiek, dowolnie wybranego miejsca. Dzięki zmianom jakie przyniosły komputery – 

możliwe są do zastosowania zmiany w ramach formy i systemu zatrudnienia. To głównie 

dzięki komputerom i Internetowi, możliwe jest zastosowanie telepracy jako alternatywnego 

źródła zatrudnienia. 
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W kontekście telepracy bardzo istotną rolę odgrywa komputer, coraz częściej 

komputer przenośny – laptop oraz dostęp do Sieci, który jest głównym narzędziem 

wykonywania pracy zdalnej. W prawodawstwie polskim, jak już było to omówione w 

rozdziale 5.4. Sprzęt potrzebny do wykonywania telepracy w oparciu o ustawę o telepracy 

oraz zwroty kosztów, to pracodawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu, ubezpieczenia go, a 

także serwisowania. Jednak istnieje możliwość korzystanie z własnego sprzętu w zamian za 

co otrzymywany jest ekwiwalent pieniężny od pracodawcy, którego wysokość określona jest 

przez odrębną umowę cywilno-prawną. Zazwyczaj w przypadku telepracy domowej nie jest 

konieczne posiadanie komputera przenośnego – praca może odbywać się przy komputerze 

stacjonarnym. Jednak biorąc pod uwagę pracę dzieloną czy wykonywanie pracy na odległość 

w częstych rozjazdach, podróżach służbowych – warunkiem koniecznym do utrzymania 

kontaktu oraz ciągłości pracy z mobilnym pracownikiem jest posiadanie przez niego laptopa z 

dostępem do Internetu bądź innych mobilnych urządzeń. 

Nazwa Laptop – pochodzi z języka angielskiego i oznacza lap – kolana, top – na 

wierzchu. Jest to komputer osobisty, który niegdyś uważany był za większy niż notebooki. 

Obecnie nazwa notebook i laptop używana jest zamiennie. Biorąc pod uwagę 

konkurencyjność laptopów i komputerów stacjonarnych jeszcze w roku 2004 ilość 

sprzedanych komputerów stacjonarnych była ponad dwukrotnie wyższa. Dopiero w 2005 w 

USA odnotowano większą sprzedaż laptopów. Pierwsze laptopy, ze względu na akumulatory 

kwasowo-ołowiane ważyły od 9-14kg. Obecnie masa przeciętnego laptopa to 1-4kg. 

Wyróżnia się także netbooki – ważące do 1kg w formacie kartki A4 (ekran),  a także cięższe 

ważące ok. 5kg desktop replacement (DTR – dosłownie: zastępstwo komputera biurowego).   

Ze względu na szybki rozwój technologii dziś notebooki  są coraz bardziej wydajne, 

funkcjonalne, łatwe w obsłudze, a przy tym ich cena nie jest wygórowana. Wyposażone są w 

coraz większą ilość gadżetów, która maksymalizuje ich funkcjonalność, są to m.in.  

 IRDA, Bluetooth, Wi-Fi – bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne;  

 porty USB, które umożliwiają podłączenie klawiatury, myszki,  rzutnika czy 

zewnętrznego ekranu. Dla niektórych użytkowanie wbudowanej klawiatury i 

touchpada jest niewygodne, dlatego możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury i 

myszki jest z pewnością dużym plusem. 

 kartę sieciową z modemem;  

 nagrywarkę CD/DVD; 

 GPS; 

 Trackpoint – mały dżojstik w postaci gumowego przycisku umieszczonego na środku 

klawiatury (pomiędzy klawiszami G H B), reaguje na siłę i kierunek nacisku, służy do 

prowadzenia kursora; 

 Trackball – kulka umieszczona w niektórych klawiaturach pod najniższym rzędem 

klawiszy, funkcjonalnie TrackBall tożsamy jest z myszą komputerową; 

 i inne; 

Ponadto ze względu na baterię, której czas działania bez zasilania jest coraz to dłuższy 

laptopy umożliwiają maksymalną mobilność telepracownikowi.  
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Najważniejsze zalety notebooków (laptopów) to przede wszystkim: 

 mobilność – można swobodnie się z nimi przemieszczać i używać niemal wszędzie; 

 są bardziej poręczne od komputerów stacjonarnych, zajmują mniej miejsca; 

 ze względu na różny design, mają estetyczny wygląd; 

 coraz niższa cena; 

 coraz lepsza jakość; 

  Biorąc pod uwagę wymagania sprzętowe laptopa – są zależne od wykonywanego 

rodzaju telepracy. Wymagania te będą się znacząco różnić w przypadku grafika i dziennikarza 

pracujących zdalnie. Gdzie dla dziennikarza najważniejszy będzie program do edycji tekstów, 

natomiast wydajność pracy zdalnego grafika będzie zależna od parametrów karty graficznej i 

zainstalowanych, zaawansowanych programów graficznych. Ponadto dla obydwóch 

niezbędny jest dostęp do Internetu, który zapewnia możliwość komunikacji z zespołem bądź 

szefem, a tym samym przekazywanie rezultatów i otrzymywanie informacji zwrotnych oraz 

źródło informacji. W przypadku Internetu należy wziąć pod uwagę źródło (stronę, portal) z 

jakiego pochodzi dana informacja – nie wszystkie informacje umieszczane w sieci są 

informacjami rzetelnymi, sprawdzonymi, a przede wszystkim prawdziwymi! 

7.2. Urządzenia mobilne 
 

 Model komunikacji mobilnej na przełomie lat zdecydowanie się zmienił. Obecnie w 

rozwiązaniach biznesowych nie wystarcza już laptop, klienci w dalszym ciągu oczekują 

minimalizacji urządzeń przy jednoczesnym zwiększeniu ich możliwości pod względem 

funkcji i parametrów sprzętowych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynku jest z 

pewnością Palmtop czy smartfon, który pozwala w pełni realizować ideę mobilnego biura, a 

dzięki oprogramowaniom ma zdalny dostęp do zasobów firmy. To wszystko powoduje, że 

pracownik jest całkowicie uniezależnionym od przestrzeni i urządzeń biurowych, a praca 

pozostaje w pełni zdalna - wykonywana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Główną cechą urządzeń mobilnych jest możliwość odbierania, przetwarzania i 

wysyłania danych przy jednoczesnych braku konieczności utrzymywania przewodowego 

połączenia z siecią Internet.  

Od dawna telefony nie spełniają już jedynie podstawowej swojej funkcji, czyli 

możliwość wykonywania rozmów czy wysyłania sms-ów. Obecnie w smrtfonach czy PDA, 

kryje się tyle samo, co niegdyś w komputerze stacjonarnym albo jeszcze więcej.  

Czym jest smarfon? Są to urządzenia - kombajny elektroniczne, które posiadają 

zintegrowane funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki 

internetowej, pagera, GPS-a, aparatu cyfrowego oraz kamery wideo. Ponadto do ważnych 

opcji należy możliwość zarządzania informacją osobistą i odczytywanie plików MS Office 

oraz PDF. Pierwsze urządzenia prototypowe produkowane były w latach 90, jednak już w 

roku 2005 zrewolucjonizowały i zawładnęły światem telefonii komórkowej w dziesiątkach 

egzemplarzy.  
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 Natomiast Palmtop (lub PDA – Personal Digital Assisstant) to mały, przenośny 

komputer osobisty, zdecydowanie mniejszy od laptopa, który wyglądem przypomina telefon 

komórkowy. Najczęściej ma dotykowy ekran i rysik, w celu bardziej precyzyjnej obsługi 

dotykowego ekranu. Podstawowe funkcje palmtopów można określić jako funkcje 

elektronicznego organizera. Są to: kalendarz, terminarz, kalkulator, książka adresowa, notatki 

(także odręcznie pisane). Dodatkowymi opcje obejmują: przeglądarka zdjęć i filmów, 

możliwość odczytywania e-booków, edytowanie tekstów, możliwość kooperacji z 

urządzeniami GPS, odtwarzacz MP3, przeglądarka internetowa, dyktafon oraz cyfrowy aparat 

i kamera. W celu przesłania danych na inne urządzenie używa się portu USB lub 

podczerwieni albo bluetootha. Palmtopy najczęściej pracują pod systemami operacyjnymi 

Windows Mobile, Palm OS, Nokia Internet Tablet OS, a także MDA (Mobile Digital 

Assisstant.  

 Obecnie zauważa się na rynku tendencję przekształcania telefonów w PDA, stąd 

główny powód pojawienia się smartfona, który powstał na zasadzie połączenia modułu 

głosowego do palmtopa. Proces ten miał miejsce ze względu na coraz to większe 

zapotrzebowanie klientów biznesowych na rozwiązania takiego typu. Smartfon umożliwia 

m.in. transmisję danych i komunikację z zasobami firmy poprzez wymianę danych z 

systemami Microsoft Exchange, czy też dostęp do zdalnego dostępu do systemu finansowego, 

magazynowego.  

Dotychczas zdalni pracownicy posiadali dwa urządzenia komunikacyjne, palmtop, a 

także telefon w celu komunikacji z firmą. Aktualnie, gdy możliwe jest pogodzenie tych 

dwóch funkcji urządzenia w jednym dlaczego nie skorzystać z tego? Większość odbiorców 

palmtopów i smartfonów to przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, jednak coraz 

częściej zauważa się, że również małe firmy są zainteresowane nowoczesnymi narzędziami 

rozwijającymi komunikacyjne możliwości.  

7.3. Bezprzewodowy dostęp do Internetu 
 

Jedną z dziedzin, która w dużym stopniu wspomaga nowe technologie, a zarazem je 

współtworzy jest sieć Internet. Biorąc pod uwagę historię Internetu w Polsce i 

uwarunkowania historyczno-polityczne, jego rozwój w Polsce nastąpił dużo później niż w 

USA czy Europie Zachodniej. Polska dopiero w roku 1991 po raz pierwszy nawiązała 

połączenie z Internetem. Beneficjentami sieci były wtedy nieliczne firmy komercyjne, 

których uczestnictwo w Internecie ograniczało się do wymiany e-maili oraz dyskusjach na 

forach internetowych. Poza prywatnymi firmami w pierwszej połowie lat 90. Z Internetu 

korzystały oczywiście polskie firmy informatyczne zajmujące się technologiami sieciowymi. 

Przełomowym momentem dla Polski było uruchomienie przez Telekomunikację Polską 

możliwości łączenia się z Internetem za pomocą modemu. Od tamtej pory wiele się zmieniło. 

Polska stara się nadążać za nowinkami nie tylko w kwestii sprzętu czy oprogramowania, ale 

również w możliwościach związanych z dostępem do szybkiego, nowoczesnego 

szerokopasmowego Internetu. 
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Mimo opóźnionego w stosunku do USA czy Europy Zachodniej momentu korzystania 

ze wszystkich możliwości sieci bez ograniczeń – w Polsce możliwe już jest korzystanie z 

Internetu komórkowego, sieci bezprzewodowych WAN, WiMAX, WiBro, LTE czy Internetu 

satelitarnego, co z pewnością daje poczucie większej mobilności, a tym samym niezależności 

od struktury biurowej. Dlatego też omawiając tematykę telepracy, należy wspomnieć 

możliwości związane z rozwojem Internetu, który jest jedną z głównych dróg wykonywanie 

pracy na odległość. 

Burzliwy rozwój technologii komunikacyjnych, w szczególności telefonii komórkowej 

pozwala nie tylko na głosową komunikację z praktycznie każdego miejsca na świecie, lecz 

umożliwia także w coraz większym stopniu na przesył danych z lawinowo rosnącej ilości 

miejsc na ziemi. Technologia 2G(GSM) była zdecydowanie zorientowana na usługę głosową 

do momentu wprowadzenia jej rozszerzeń pozwalających na transmisje pakietową danych. 

Umożliwiały to standardy GPRS oraz EDGE zwane także  2.5G. Kolejna generacja telefonii 

komórkowej – tj. standard 3G z założenia miał traktować równoprawnie transmisję dźwięku, 

wideo oraz danych ogólnie (transmisje pakietowe) integrując wszystkie te usługi. Wszystkie 

te standardy dają swobodny dostęp do Internetu w miejscach, które technologie te wspierają. 

Technologie te są jeszcze zauważalnie droższe w użytkowaniu od tradycyjnego dostępu do 

Sieci, jednak ich stały rozwój, szybka rozbudowa infrastruktury będą wciąż obniżały koszty 

użytkowania ich użytkowania, a także będą stale zwiększać ich dostępność. Warto dodać iż 

bardzo intensywnie trwają pracę nad następcą 3G – technologią 4G, która każdy rodzaj 

komunikacji poprzez stacje nadawcze operatorów telekomunikacyjnych będzie traktować jak 

wymianę danych. Pozwoli to zdecydowanie uprościć architekturę sieci szkieletowych oraz 

zwiększyć przepustowość w sieci radiowej co w konsekwencji dalej obniży koszty 

korzystania z Internetu komórkowego polepszając jego parametry. 

Kolejną technologią pozwalającą na bezprzewodowy dostęp do Internetu jest  wciąż 

dojrzewający WiMAX (oraz korzystający z tej technologii WiBro). Jest on oparty na radiowej 

transmisji danych, a jej maksymalny zasięg liczony jest w dziesiątkach kilometrów (nawet 

50km). Teoretycznie dla odległości od stacji bazowej na poziomie 10km  dostępna jest 

szybkość transmisji na poziomie nawet 75MB/s co może śmiało konkurować z technologiami 

kablowymi dostępu do Internetu. W Polsce przepustowość tej technologii wynosi 

maksymalnie 4MB/s i jest to spowodowane dystrybutorami posługującymi się tą technologią 

(Era oraz Netia). Wadami tej technologii poza praktycznie gorszymi parametrami od 

możliwych do osiągnięcia teoretycznie są niewątpliwie drogie urządzenia do przetwarzania 

sygnału oraz opóźnienia w komunikacji (szczególnie dokuczliwe podobnie jak spadek 

parametrów wymiany danych wraz z rosnącą odległością od stacji bazowej). Głównym 

przeznaczeniem WiMAX jest budowa bezprzewodowych sieci miejskich oraz rozległych 

obszarów usługowych związanych z dostępem do Internetu dla klientów indywidualnych oraz 

biznesowych (rys. 10). 
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Rys. 10. Potencjalni beneficjenci technologii WiMax. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sieci-informatyczne.yoyo.pl 

 Internet satelitarny jest kolejnym sposobem na mobilny dostęp do Sieci. Jego ogromną 

zaletą jest fakt, iż jest on dostępny globalnie – tj. z każdego miejsca na Ziemi – np. z 

płynących po morzu statków. Dostęp ten ma jednak bardzo dużo wad. Przede wszystkim są to 

duże opóźnienia w komunikacji wynikające z bardzo dużych odległości jakie musi pokonać 

sygnał by dotrzeć do celu, co dyskwalifikuje to rozwiązanie przykładowo dla gry on-line, 

gdzie reakcje na zdarzenia muszą być natychmiastowe. Kolejną wadą jest duża podatność na 

zakłócenia, często wynikające nawet z opadów deszczu lub śniegu, a także potrzeba 

posiadania anteny satelitarnej przystosowanej do takiej komunikacji – co także odbija się na 

kosztach takiej usługi. Warto nadmienić, iż istnieją dwa bardzo różniące się standardy tej 

technologii: dwukierunkowa komunikacja za pośrednictwem satelity na orbicie 

okołoziemskiej oraz komunikacja jednokierunkowa (odbiór danych poprzez satelitę) z 

wykorzystaniem innych mediów do wysyłania danych. 

 

7.4. Alternatywne systemy telekomunikacyjne VoIP 
 

Bardzo dużym udogodnieniem w kontekście telepracy jest rozwój alternatywnych 

systemów komunikacyjnych, do których m.in. można zaliczyć omawiany w tym rozdziale 

VoIP, czyli telefonia komórkowa przez Internet, która stanowi ważny element strategii 

rozwoju firmy zorientowanej na wykorzystanie nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych. 
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VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przez protokół IP) jest ogólnym terminem 

na określenie rodziny cyfrowych technologii umożliwiających transmisje głosu w sieciach 

teleinformatycznych przy użyciu protokołu IP. VoIP często nazywana jest telefonia 

internetowa choć termin ten jest nieco szerszy, w niniejszej pracy pojęcia te będą używane 

zamiennie.  

Można wyróżnić kilka sposobów komunikacji w systemie VoIP. Rozwiązaniem 

najbardziej zbliżonym do tradycyjnej telefonii jest system Phone2Phone, gdzie dwie strony 

procesu komunikacji łączą się ze sobą za pośrednictwem tradycyjnych telefonów z udziałem 

bramek VoIP lub telefonów IP. Połączenia te realizowane są za pomocą wyspecjalizowanych 

firm przejmujących usługi operatorów, które realizują zadania serwerów telefonii 

internetowej. Kolejna metoda łączności jest PC2Phone, w której dzwoniący zamiast telefonu 

używa komputera podłączonego do Internetu, natomiast odbierający wykorzystuje aparat 

telefoniczny. Jednym z narzędzi, umożliwiających taki przebieg komunikacji jest Skype z 

jego usługa SkypeOut. Liczba rozmów wykonywana za pośrednictwem tej usługi liczona w 

minutach rośnie nieprzerwanie od początku jej istnienia. W pierwszym kwartale roku 2006 

zanotowano około 700 milionów minut rozmów z wykorzystaniem SkypeOut. W trzecim 

kwartale roku 2009 liczba ta wzrosła niemalże pięciokrotnie jak pokazuje rys. 11.  

 

 

 

Rys. 11. Liczba minut rozmów wykonanych za pośrednictwem usługi SkypeOut kwartalnie. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Odwrotna do PC2Phone procedura łączności jest Phone2PC. Metoda ta pozwala na 

prowadzenie rozmowy, gdy dzwoniący korzysta z telefonu, natomiast odbierający wykorzystuje 

komputer. Przykładem takiego rozwiązania jest usługa SkypeIn, która oferuje nadanie 

własnego numeru telefonu dla konkretnego konta w systemie Skype. Dzięki temu właściciel 

określonego numeru może odebrać kierowane do niego rozmowy na dowolnym komputerze z 

dostępem do Internetu. Ostatnia forma VoIP jest PC2PC realizowane po obu stronach 

procesu komunikacji z wykorzystaniem komputerów. Poza modelem, w którym komputer za 

pośrednictwem mikrofonu oraz słuchawek zastępuje telefon, możliwe są również do 

wykorzystania aparaty z wyglądu przypominające tradycyjne telefony podłączane do portu 

USB komputera. PC2PC jest najpopularniejsza z metod wykorzystywania VoIP, 

przypominając często komunikacje z wykorzystaniem komunikatorów.  

Zalety VoIP w porównaniu z telefonią tradycyjną: 

 niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru, a 

potencjalnie także większa prywatność); 

 bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora; 

 niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach 

zagranicznych, ew. międzystrefowych); 

 pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie); 

 niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi); 

 integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu; 

Wady w porównaniu z telefonią tradycyjną: 

 większa zawodność usług; 

 konieczność posiadania dedykowanego sprzętu lub oprogramowania i łącza 

internetowego; 

 przy realizacji sprzętowej większe koszty zakupu (np. aparatów) dla użytkownika 

końcowego [66];  

Telefonia VoIP jest bez wątpienia wielkim udogodnieniem w nowoczesnych 

przedsiębiorstwach poprzez innowacyjne rozwiązania jakie wprowadza do funkcjonowania 

firmy. Ponadto jest źródłem oszczędności oraz daje nowe możliwości komunikacji głosowej 

oraz transmisji danych, łącząc w sobie możliwości połączeń telefonii stacjonarnej i 

komórkowej. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem telefonia VoIP jest ważnym 

czynnikiem, który podwyższa konkurencyjność firmy oraz znacznie redukuje koszty 

przeprowadzanych rozmów telefonicznych. Ponadto istotna jest kontrola wydatków możliwa 

dzięki elektronicznemu bilingowi dostępnemu on-line.  

 

 

7.6. Systemy lokalizacyjne GPS 
 

Innym systemem wspomagającym kontrolę oraz obniżającym koszty eksploatacji jest 

system GPS, czyli Global Positioning System. Historia GPS rozpoczęła się w Stanach 
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Zjednoczonych, kiedy w roku 1973 był tworzony system kontroli lokalizacji na potrzeby 

armii amerykańskiej. Oprócz zastosowania w komunikacji lotniczej, morskiej i lądowej, GPS 

jest stosowany w geodezji, nawigacji samochodowej i turystyce. Lokalizator GPS zawiera 

precyzyjny zegar oraz komputer, oblicza odległości od 4 satelitów na podstawie, których 

zwiększona jest dokładność pomiaru oraz możliwe wyznaczenie prędkości obiektu lub czasu. 

Zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i mobilnego pracownika GPS przynosi 

wiele obopólnych korzyści. Pracodawca może weryfikować pracę w terenie swoich 

pracowników, nadzorować wykonane wizyty, analizować obecność u klienta. Ma dostęp do 

szczegółowych raportów z tras, postojów, a także momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Kontrola związana z dynamiką jazdy (w tym przekraczanymi prędkościami) możliwa jest to 

wglądu przez pracodawcę dzięki Systemowi Zarządzania Flotą Pojazdów. Z kolei dla 

pracownika GPS przynosi następujące korzyści, m.in. szybkie i łatwe dotarcie na czas. 

Podróż, która dzięki nowoczesnym technologiom jest mniej angażująca i mniej wyczerpująca. 

GPS łączy w sobie tradycyjne mapy oraz funkcje pilota, dlatego też podróż staje się 

stanowczo prostsza.  

Jednak GPS nie jest urządzeniem pozbawionym wad. Największym minusem jest brak 

uwzględniania miejsc remontowanych, ulic w całości zamkniętych czy tras odczytywanych 

przez satelity, jednak w rzeczywistości nieprzejezdnych. Ponadto GPS jest urządzeniem 

elektronicznym, więc kolejną wadą jest jego awaryjność czy sygnał, który od czasu do czasu 

może się tracić. 
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8.    Telepraca w prawodawstwie polskim  
 

Telepraca jako forma wykonywania pracy poza siedzibą firmy przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii w Polsce wykonywana była już od początku lat 90, wówczas 

pracodawcy i pracownicy opierali się o uregulowania zawarte w Kodeksie Pracy. Jednak w 

roku 2007 poprzez wprowadzenie zmian do Kodeksu Pracy nowa forma zatrudnienia – 

telepraca, została uprawomocniona, czego konsekwencjami są nowe obowiązki dla 

pracodawców i gwarancja ochrony praw dla telepracowników. Niniejszy rozdział porusza 

prawne aspekty telepracy, a tym m.in. podstawę prawną regulującą stosunek pracy nazywany 

telepracą, rodzaje umów, w ramach których możliwe jest zatrudnienie telepracownika. Ważną 

kwestią przedstawioną w ustawie o telepracy są prawa i obowiązki zarówno telepracodawcy 

jak i telepracownika. Ostatnim aspektem omówionym w rozdziale 8. będzie wybrany wzór 

umowy o telepracę.   

 

8.1.  Podstawa prawna 
 

 Podstawę prawną, która reguluje stosunek telepracy jest ustawa z dnia 24 sierpnia 

2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która jest rozdziałem 

IIb ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (j.t Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze 

zm.). Zmiany te dodane są w rozdziale IIb zatytułowanym „Zatrudnianie pracowników w 

formie telepracy”, który szczegółowo reguluje niektóre kwestie dotyczące telepracy, do 

pozostałych stosuje się zasady ogólne Kodeksu Pracy.  

Ustawa o „Zatrudnianiu pracowników w formie telepracy definiuje pojęcie „pracy na 

odległość”. Zgodnie z ustawą jest to: Praca, która może być wykonywana regularnie poza 

zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Według ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną - środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym 

urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 

indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między 

systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. Jak każdy klasyczny 

stosunek prawny, cechą telepracy jest odpłatność oraz osobiste wykonywanie określonego 

rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, a także pod jego kierownictwem. 

Oprócz definicji telepracodawcy i telepracownika, ustawa określa m.in. możliwości 

zatrudnienia telepracowników. Umowa o telepracę może zostać zawarta z nowozatrudnioną 

osobą jak i również może dojść do zmian w obowiązującej umowie, a zatrudniony pracownik 

może stać się telepracownikiem. W przypadku, gdy dochodzi do zmiany formy zatrudnienia 

pracownika, powinno to odbywać się za porozumieniem stron niezależnie czy inicjatorem 

pomysłu jest pracodawca czy pracownik. Jednak pracodawca w miarę możliwości powinien 

uwzględnić wniosek pracownika o zmianę formy wykonywania pracy. Gdy zostanie ustalona 

zmiana formy pracy ze stacjonarnej na zdalną, zarówno pracodawca jak i pracownik, w 
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terminie do 3 miesięcy mogą powrócić do wcześniejszego systemu zatrudnienia poprzez 

złożenie wniosku. Przywrócenie dawnej formy wykonywania pracy powinno nastąpić w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli telepracownik po upływie 3 

miesięcy nie będzie chciał wykonywać pracy zdalnej, pracodawca również w miarę 

możliwości powinien pozytywnie rozpatrzyć wniosek o zmianę formy pracy.     

 Zmiana warunków pracy nie może wpływać na prawa i obowiązki przysługujące 

telepracodawcy i telepracownikowi. Telepracownikow ma prawo tak jak inni pracownicy 

przebywać na terenie firmy, korzystać z pomieszczeń socjalnych, kontaktować się ze 

współpracownikami oraz korzystać z prowadzonej działalności socjalnej. Ponadto, zgodnie z 

art. 67
15

. § 1. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 

szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy 

takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami 

wykonywania pracy w formie telepracy. W przypadku chęci podjęcia telepracy, na którą nie 

wyraził zgody pracodawca lub gdy pracownik odmówił zmiany formy zatrudnienia, nie może 

on być w jakikolwiek sposób dyskryminowany.  

 

8.2. Prawa i obowiązki telepracownika i telepracodawcy 

 

Dzięki ustawie z dnia 27 sierpnia 2007, która została wprowadzona w życie 17 

października 2007, dotyczącej zatrudnienia w formie telepracy zostały sprecyzowane 

obowiązki i praca po stronie telepracownika i telepracodawcy. Wprowadzenie przez 

ustawodawcę kompleksowych zapisów dotyczących telepracy uznać trzeba za rozwiązanie 

korzystne i w pełni potrzebne, gdyż eliminuje ewentualne wątpliwości prawne i 

interpretacyjne na temat istotnych zagadnień związanych ze specyfiką telepracy. Należy 

pamiętać, że zastosowanie uregulowań z Kodeksu Pracy dotyczących telepracy ma miejsce 

tylko i wyłącznie w przypadku telepracowników zatrudnionych na umowę o pracę! 

Dzięki uregulowaniu prawnemu pojęcia telepracy – ustawa określa jasno prawa i 

obowiązki telepracodawcy i telepracownika. Niektóre z nich zostały omówione już we 

wprowadzeniu do prawnych aspektów telepracy. Inne zostały przedstawione w tabeli 7.  oraz 

omówione w niniejszym rozdziale. 

 

8.2.1. Prawa i obowiązki telepracownika 

 

Podstawowym prawem telepracownika określonym ustawowo jest możliwość zmiany 

formy zatrudnienia. Wniosek dotyczący wprowadzenia telepracy może zostać przedstawiony 

przez pracodawcę jak i pracownika. Przy czym pracownik może negatywnie rozpatrzyć 

wniosek, natomiast pracodawca, w miarę możliwości powinien zgodzić się na propozycję 
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pracownika dotyczącą pracy zdalnej. Okres próbny zmiany warunków zatrudnienia to 3 

miesiące, w czasie których odstąpienie od świadczenia pracy w formie telepracy. W myśl art. 

67 
9
 Kodeksu Pracy, brak zgody pracownika na świadczenie pracy w formie telepracy nie 

stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto, telepracownik ma takie same 

prawa przysługujące mu jak innym pracownikom, opisane w rozdziale 8.1. (mowa o 

korzystaniu z działalności socjalnej prowadzonej na terenie zakładu, z pomieszczeń 

biurowych, przebywanie na terenie firmy). W przypadku praw niewyodrębnionych w ustawie, 

stosuje się zasady ogólne Kodeksu Pracy. 

Ustawa sugeruje rozwiązanie niektórych kwestii dotyczących obowiązków 

telepracownika za pomocą umowy cywilno-prawnej bądź deklaracji pisemnych. Tak jest 

m.in. w przypadku zachowania tajemnicy na temat przekazywanych poufnych danych o 

firmie telepracownikowi. Poza tym, w umowie w sposób szczegółowy pracodawca winien 

zdefiniować punkty w zakresie: ubezpieczenia sprzętu oraz zasad korzystania, zasad 

porozumiewania się czy zasad potwierdzania przepracowanego czasu przez telepracownika 

(np. logowanie do systemu, dostępność i kontakt na komunikatorze itd.). Inną kwestią 

regulowaną przez umowę cywilno-prawną jest forma i sposób kontroli wykonywania pracy 

przez telepracownika. Do ogólnych obowiązków telepracownika należy regularne 

przekazywanie wyników z postępów w pracy, zgłaszanie awarii sprzętu oraz korzystanie z 

niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Pozostałe obowiązki niewyszczególnione w 

rozdziale IIB, określa KP. 

8.2.2. Prawa i obowiązki pracodawcy 

 

Pracodawca zgodnie z ustawą ma prawo wnieść wniosek, na podstawie którego 

proponuje się zmianę formy współpracy z danym pracownikiem. Jednak przysługuje mu 

również prawo odmowy. Po stronie pracodawcy istnieje również możliwość rezygnacji z 

formy telepracy w przeciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia jej z pracownikiem. Według 

ustawy pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrole w miejscu zamieszkania 

telepracownika - „za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego 

porozumiewania się na odległość.”. Ponadto, pracodawca nie może powierzyć wykonywania 

telepracy pracownikowi na podstawie art. 42. § 4. Kodeksu Pracy o następującej treści: 

„Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie 

powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej 

pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom 

pracownika.” W przypadku uregulowań nieopisanych w rozdziale dotyczącym telepracy 

stosuje się ogólne zasady postępowania Kodeksu Pracy. 

Do głównych obowiązków telepracodawcy należy dostarczenie sprzętu 

komputerowego, ubezpieczenie oraz systematyczna konserwacja, a także pokrywanie 

kosztów naprawy. W przypadku, gdy telepracownik posiada swój sprzęt istnieje możliwość 

wynegocjowania lepszych warunków wynagrodzenia ze względu na pracę na prywatnym 
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sprzęcie telepracownika. Telepracodawca musi zapewnić zdalnemu pracownikowi szkolenie 

w zakresie obsługi sprzętu oraz pomoc techniczną. Jeżeli telepracownik wykonuje swoją 

pracę w domu, pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia bezpiecznego i 

higienicznego stanu pomieszczeń pracy. Inne obowiązki nieokreślone w ustawie definiuje 

Kodeks Pracy.   

Tabela 7. Prawa i obowiązki telepracownika i telepracodawcy. 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Prawa 

 

 

Obowiązki 

 

 

 

 

 

Telepracownik 

- odmówić/wnieść wniosek 

o zmianę formy zatrudnienia; 

- po 3 miesięcznym okresie 

zmiany warunków zatrudnienia 

powrócić do dawnej formy; 

- przebywać na terenie firmy, 

korzystając z wszystkich 

przywilejów jakie mają 

pracownicy stacjonarni (m.in. 

z działalności socjalnej); 

- odmówienie zmiany formy 

zatrudnienia nie może być 

przyczyną zwolnienia; 

- inne prawa nieokreślone w 

ustawie pokrywają się z 

zasadami ogólnymi Kodeksu 

Pracy; 

 

- przekazywania wyników pracy 

do pracodawcy; 

- potwierdzić rozpoczęcie 

i zakończenie wykonywania 

pracy w określonym czasie; 

- dbania o powierzonym mu 

sprzęt; 

- zgłaszania awarii sprzętu; 

- zachować w tajemnicy dane 

firmy i przetwarzane informacje; 

- inne obowiązki nieokreślone w 

ustawie pokrywają się z 

zasadami ogólnymi Kodeksu 

Pracy; 

 

 

 

Telepracodawca 

- odmówić/wnieść wniosek 

o zmianę formy zatrudnienia; 

- po 3 miesięcznym okresie 

zmiany warunków zatrudnienia 

powrócić do dawnej formy; 

- przeprowadzać kontrole 

w miejscy wykonywania pracy 

- obowiązek dostarczenia 

odpowiedniego sprzętu dla 

telepracownika oraz jego 

systematycznej konserwacji, 

a także ubezpieczenia; 

- pokryć koszty związane 

z instalacją, serwisem, 

eksploatacją i konserwacją 
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przez telepracownika; 

- inne prawa nieokreślone w 

ustawie pokrywają się z 

zasadami ogólnymi Kodeksu 

Pracy; 

 

 

sprzętu; 

- zapewnić telepracownikowi 

pomoc techniczną i niezbędne 

szkolenia w zakresie obsługi 

sprzętu; 

- w przypadku, gdy 

telepracownik używa swój sprzęt 

telepracodawca powinien ustalić 

z telepracownikiem odpłatność 

za wykorzystanie sprzętu;  

- inne obowiązki nieokreślone w 

ustawie pokrywają się z 

zasadami ogólnymi Kodeksu 

Pracy; 

 

8.3. Rodzaje umów  
 

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia może być stosowana w każdym rodzaju 

umowy o  pracę: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, jako umowa o dzieło, 

zlecenie czy agencyjna, okres próbny czy na czas wykonania określonej pracy. Zmiana formy 

pracy może nastąpić w trakcie trwania umowy bądź przy zawieraniu nowej, ale warunkiem 

koniecznym do spełnienia jest obopólna zgoda pracownika i pracodawcy, a nie np. w formie 

wypowiedzenia zmieniającego.  

Umowy, określające warunki pracy można podzielić na dwie grupy umowy cywilno-

prawne oraz umowy o pracę. Innym kryterium podziału może być czas ich trwania lub cel 

jakiemu mają służyć. W niniejszym rozdziale zostaną omówione umowy cywilno-prawne i 

umowy o pracę.   

  

8.3.1. Umowy cywilno-prawne 

 

W pierwszej grupie wyróżnia się m.in. następujące rodzaje umów: 

 umowa zlecenie; 

 umowa o dzieło; 

 umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym; 

 kontrakt menedżerski; 

 umowa agencyjna; 
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Do wyżej wymienionej grupy umów stosuje się regulacje prawne z Kodeksu 

Cywilnego, nie jak w przypadku umowy o pracę z Kodeksu Pracy. Ponadto istotną kwestią 

jest zatrudnienie większości telepracowników w oparciu o umowy cywilno-prawne. Niewielki 

odsetek wśród osób pracujących na odległość stanowi grupa osób zatrudniona na umowę o 

pracę. Dlatego też, warunki pracy telepracownika zatrudnionego na umowę zlecenie bądź 

umowę o dzieło, stanowi zapis ustalony w umowie. Zarówno telepracownik jak i 

telepracodawca mają równe prawo do negocjacji warunków umowy. Jednym z priorytetów 

elastycznych form zatrudnienia, do których należy również telepraca, jest ustalenie 

optymalnych warunków dla obu stron kontraktu, nie tylko jeżeli chodzi o czas i organizację 

pracy, ale również dotyczących warunków finansowych.   

Cechą charakterystyczną tej grupy umów jest stosunek cywilno-prawny między 

stronami zawierającymi umowę, którego istotą jest formalna równość stron. W ten sposób 

mogą one kształtować i wpływać na treść porozumienia (umowy) w takiej samej mierze. 

Innymi cechami umów cywilno-prawnych jest brak pewnych gwarancji pracowniczych, m.in. 

uprawnień pracowniczych, czyli wynagrodzenia oraz zasiłku w trakcie choroby, urlopu czy 

przestoju w pracy. Z drugiej strony, w omawianych umowach osoba zobowiązująca się do 

wykonywania czynności nie jest zobligowana do przestrzegania dyscypliny pracy narzucanej 

przez pracodawcę. Ponadto, jedynie umowa jest wyznacznikiem zakresu obowiązków, 

pracodawca nie ma prawa narzucić wykonywanie dodatkowych prac, nieobjętych umową. 

Bardzo powszechnym przykładem umowy cywilno-prawnej jest umowa zlecenie, 

która uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym w art. 734.  § 1. „Przez umowę zlecenia 

przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla 

dającego zlecenie”. Może być w zależności od dwóch stron zlecenia umową płatną bądź 

nieodpłatną. Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca czynności zobowiązuje się osobiście do 

wykonania zlecenia, jednak istnieje możliwość wyznaczenia zastępcy – osoby trzeciej (w tym 

przypadku umowa zlecenie różni się od umowy o pracę, gdzie pracownik osobiście wykonuje 

polecone mu zadania). Umowa zlecenie nie przewiduje żadnych terminów związanych z 

wypowiedzeniem jej. Może być rozwiązana w każdej chwili. Jeżeli czyni to pracodawca 

powinien pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika i wypłacić mu część 

wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia odpłatnej). Natomiast jeśli osobą rozwiązującą 

umowę jest pracownik, bez podania powodu zakończenia współpracy, powinien pokryć 

koszty w przypadku jakichkolwiek strat poniesionych przez pracodawcę. 

Na podstawie umowy o dzieło jedna strona zobowiązuje się do wykonania dzieła, 

druga natomiast do wypłacenia wynagrodzenia. Jej podstawową cechą odróżniającą od 

umowy zlecenia czy umowy o pracę jest ukierunkowanie na rezultat/wynik pracy. Przy 

umowie o dzieło formalności można ograniczyć do minimum. Umowa powinna zawierać 

dane zleceniodawcy i wykonawcy dzieła, określić przedmiot dzieła, a także termin wykonania 

go. Po zrealizowaniu dzieła, wykonawca powinien pokwitować tzw. rachunek za wykonanie 

umowy o dzieło. W przypadku umowy o dzieło nie odciąga się składek na ZUS czy 

ubezpieczeniowych, co może być korzystne, ze względu na wyższe wynagrodzenie. Z drugiej 

strony umowa ta nie gwarantuje żadnych świadczeń pracowniczych (urlopu, chorobowego, 

zasiłku dla bezrobotnych, renty czy emerytury). W przypadku umowy o dzieło towarzyszącej 
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umowie o pracę, pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek ubezpieczenia 

zdrowotnego i społecznego. Czas pracy określanej przez umowę o dzieło nie jest wliczany do 

stażu pracy.  

Kolejnym rodzajem umowy cywilno-prawnej jest umowa agencyjna, na jej podstawie 

agent zobowiązuje się do pośredniczenia bądź podpisywania w imieniu zleceniodawcy umów 

z klientami. O sposobie wykonywania pracy agent decyduje sam, jednak jego praca powinna 

być zorientowana na wyniki. Ponadto, niektóre firmy wytyczają pewne standardy dla 

agentów, poprzez narzucenie obowiązku spisywania raportów i sprawozdań, branie udziału w 

szkoleniach, omawianie planów działania, które muszą być zgodne z polityką firmy. Jeżeli 

chodzi o składki ZUS i ubezpieczenia społeczne – agent jest w takiej samej sytuacji jak osoba 

prowadząca działalność gospodarczą tzn. sam zobowiązuje się do ich regulacji. 

 

8.3.2. Umowy o pracę 

 

Umowa o pracę w odróżnieniu od umowy cywilno-prawnej tworzy między 

pracownikiem a pracodawcą stosunek pracy. Istotną cechą umowy o pracę jest zastosowanie 

przepisów KP. Cechami charakterystycznymi stosunku pracy są: 

 dobrowolność świadczenia pracy na rzecz pracodawcy; 

 odpłatność pracy; 

 osobisty charakter wykonywanej pracy; 

 podporządkowanie pracownika wraz z odpowiadającym temu kierownictwem 

pracodawcy; 

 określonym miejscem pracy;  

 określonym czasem pracy; 

 ryzykiem podmiotu zatrudniającego; 

 starannością działania; 

 

Stosunek pracy regulowany jest Kodeksem Pracy i ma charakter zobowiązaniowy i 

jest uregulowany art. 22. § 1. „Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem”. 

W ramach umowy o pracę wyróżnia się następujące umowy: 

 umowa na czas nieokreślony; 

 umowa na czas określony; 

 umowa na zastępstwo; 

 umowa na wykonanie określonej pracy; 

Umowa na czas nieokreślony nie zawiera daty zakończenia umowy, chyba że któraś 

ze stron wypowie umowę lub nastąpi wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowa ta najbardziej 

obciąża pracodawcę i najpełniej chroni interesy zatrudnionego. Poza tym, zakłada istnienie 
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więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem i dokładnie określa rodzaj pracy, dla 

którego została zawarta.  

Kolejnym rodzajem umowy jest umowa na czas określony. Jest jedną z najbardziej 

powszechnych umów terminowych. Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj umowy musi 

określać czas, na który jest zawarta, może to być okres 2 dni bądź 2 lat itd. Czas trwania 

umowy jest negocjowany przez obie strony umowy. W tym czasie między pracownikiem a 

pracodawcą istnieje stosunek prawny. Gwarantuje pewnego rodzaju stabilizację pracy z tego 

względu, że nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron.    

Umowa na zastępstwo, jest pewnym typem umowy na czas określony. Oznacza to, że 

stosuje się do niej wszelkie zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania tych umów z 

wyjątkiem dotyczącym zakresu ochrony stosunku pracy. Czas trwania umowy zależy od 

czasu nieobecności w pracy zastępowanego, jednak nie może trwać dłużej niż 3 lata. Termin 

końcowy umowy na zastępstwo może być oznaczony konkretną datą lub poprzez wskazanie 

okoliczności, której zaistnienie spowoduje rozwiązanie umowy. 

Umowa na wykonanie określonej pracy – pracodawca przyjmuje pracownika na 

czas trwania konkretnej pracy. Umowa nie precyzuje terminu zakończenia jej trwania.  

Wszystkie rodzaje umów mogą być poprzedzane 3 miesięcznym okresem próbnym.  

W celu podsumowania, utrwalenia i usystematyzowania wiedzy na temat umów, w 

ramach których można zawierać umowę o telepracę w tabeli 8. przestawiono podstawowe 

różnice między umową o pracę a umową cywilno-prawną – umową zleceniem:  

Tabela 8. Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [64]. 

Umowa o pracę Umowa zlecenie 

Zależność pracownika od pracodawcy Brak zależności 

Stosunek podrzędny pracownika od 

pracodawcy 

Brak zależności 

Określone miejsce i czas, w którym 

pracownik musi wykonywać pracę 

Brak określeń 

Zawierana z osobą fizyczną Stroną zawierania umowy mogą być osoby 

prawne oraz nieposiadające osobowości 

prawnej 

Pracownik podlega stałemu nadzorowi 

pracodawcy (bądź osoby upoważnionej) 

Pracownik może stosować wskazówki 

wydawane przez zleceniodawcę 

Istnieje możliwość zmiany zakresu 

obowiązków podczas trwania umowy 

Zmiana zlecenia, a nawet wskazówki 

dotyczące wykonywania go mogą być 
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podstawą do wypowiedzenia umowy 

Umowa o pracę jest odpłatna Umowa zlecenie może być odpłatna bądź 

nieodpłatna 

Jest uregulowana w KP Jest uregulowana przez KC 

Osoba objęta umową o pracę ma opłacane 

składki ubezpieczeniowe i społeczne 

Osoba objęta umową zlecenia może mieć 

opłacane US w przypadku wyraźnie 

określonych przez przepisy dotyczące 

ubezpieczeń społecznych 

Zawarcie przez pracodawcę umowy o pracę 

zamiast umowy zlecenia nie pociąga 

negatywnych konsekwencji prawnych 

Zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o 

pracę przez pracodawcę podlega karze 

grzywny 

Podstawowe wynagrodzenie powinno być 

wypłacane co miesiąc 

Wynagrodzenie powinno być wypłacane po 

zrealizowaniu zlecenia (lub wg umowy) 

Określone tryby i terminy wypowiedzenia Umowę zlecenie można wypowiedzieć  w 

każdym terminie 

8.4. Wzór umowy o  telepracę  
 

Poniżej został umieszczony wzór umowy o pracę, pobrany ze strony:  

www.portal.rodzic-pracownik.pl Pierwsza część umowy o telepracę zawiera pola do 

uzupełnienia danych telepracownika i telepracodawcy. Kolejna część przedstawia: 

 Postanowienia ogólne; 

 Miejsce pracy; 

 Czas pracy; 

 Wynagrodzenie; 

 Ogólne obowiązki pracownika; 

 Szczególne obowiązki Telepracownika; 

 Warunki pracy; 

 Kontrole; 

 Postanowienia końcowe; 

 

Poniższa umowa jest jedynie wzorem, którego treść można zmienić, a warunki 

negocjować wraz z telepracownikiem lub telepracodawcą. 

 

 

 

 

http://www.portal.rodzic-pracownik.pl/
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UMOWA O TELEPRACĘ 

 

Zawarta w dniu __-__-____ w _________________ pomiędzy 

 

 ______________________________ z siedzibą w _______________, reprezentowaną 

przez ______________________________ 

Zwaną / zwanym dalej Pracodawcą 

 

A 

 

________________ zamieszkałą w ___________________, legitymującą się dowodem 

osobistym serii___________, NIP: ___________, PESEL: ____________ 

Zwaną/ zwanym dalej Telepracownikiem 

 

Zwanymi łącznie Stronami 

 

O następującej treści 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Pracodawca zatrudnia Telepracownika na stanowisku _____________, w pełnym 
wymiarze 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 
Pełnomocnikiem. 

5. Pełnomocnik ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy 
Telepracownika. 

 

§ 2 

Miejsce pracy 
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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 
Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności. 

 

§ 3 

Czas pracy 

 

1. Czas pracy Telepracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany 
przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego czterdziestogodzinnego 
tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Telepracownik ma obowiązek 
konsultować harmonogram pracy z Pełnomocnikiem. 

 

Lub 

 

1. Telepracownik wykonywać będzie pracę w godzinach od __  do __, w przeciętnym 
wymiarze 40 godzin w  przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. 

2. 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 
interesów. 
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2. Telepracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, 
regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy, a 
także stosować 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 
bezpieczeństwa 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 
obsługą powierzonego mu sprzętu. 

5. Telepracownik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkich szkoleniach 
organizowanych 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 
poufne uważa się w szczególności wszelkie dane i informacje zawarte na 
dokumentach oraz informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę, 
dotyczące stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu 
prowadzenia działalności handlowej, a także wszelkie poufne dane dotyczące jego 
kontrahentów i klientów. 

7. Wszystkie dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach 
wykorzystywanych przez Pracodawcę nie mogą być bez wyraźnej zgody Pracodawcy 
gromadzone i rozpowszechniane przez Telepracownika. Telepracownik zobowiązuje 
się nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji 
poufnych bez wyraźnej 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, 
wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy. 

11.  Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić 
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez 
Pracodawcę. 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 

 

§ 7 

Warunki pracy 
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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 
wykonywania pracy spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 
przepisami 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 zasadach określonych w odrębnej 
umowie. 

6. Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia sprzętu stanowiącego własność 
Telepracownika, 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 
Pracodawcy na jego życzenie. 

 

§ 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 
Telepracownika na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

3. Pierwsza kontrola zostanie dokonana przed rozpoczęciem pracy przez 
Telepracownika. 

4. Pracodawca ma prawo na bieżąco monitorować wykonywanie pracy przez 
Telepracownika. (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 
pomieszczeń socjalnych i prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej. 
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2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ___________ okresem 
wypowiedzenia. (UWAGA! Jeżeli 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 
nieważności. 
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9. Perspektywy telepracy w Polsce  
 

W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii warto w kontekście 

telepracy zamieścić dane statystyczne, wyniki raportów i badań, które obrazują w jaki sposób 

zmienia się popularność elastycznych form zatrudnienia oraz możliwości Polaków, mając na 

względzie zmiany technologiczno-ekonomiczne związane z dostępnością do nowoczesnych 

technologii (oprogramowanie i sprzęt). Analiza telepracy na gruncie polskim nie miałaby 

sensu bez punktu odniesienia, w tym wypadku będą to w szczególności kraje Europy 

Zachodniej oraz USA, które są pionierami elastycznej formy zatrudnienia. Stąd niniejszy 

rozdział będzie poruszał kwestie dynamiki rozwoju telepracy w Polsce, hipotezy dotyczące 

przyczyn wynikających różnic pomiędzy krajami Zachodu i Polski. Ponadto, omówione 

zostanie nastawienie Polaków do telepracy oraz wiedza i świadomość na temat nowoczesnych 

form zatrudnienia, a także perspektywa telepracy w Polsce. 

 

9.1. Przekrój telepracy w Polsce w latach 2004 – 2010 na podstawie 

wybranych sondaży i badań  

 

Rok 2004  

Według sondażu EUROBAROMETR 218 [54] (2005 r.) w Polsce w 2004 roku było 

6% telepracowników (wobec ogółu zatrudnionych). Był to wynik poniżej średniej 

europejskiej wynoszącej 11%. 

 

Rok 2005  

W raporcie z badania „Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce” [54] 

przeprowadzonego w drugiej połowie 2005 roku przez Sopocką Pracownię Badań 

Społecznych jedynie 16% pracodawców zadeklarowało, iż zatrudnia już pracowników 

wykonujących czynności zawodowe w domu, natomiast 24% badanych przedsiębiorstw 

zgłosiło chęć zatrudnienia w przyszłości tak zwanych telepracowników. Ostatni wynik jest 

niezależny od tego czy w badanej firmie funkcjonują już telepracownicy czy też nie. 

Rok 2006  

Natomiast według danych ankietowych przeprowadzonych w 2006 roku wśród 

przedsiębiorstw w wybranych branżach rokujących stosowanie telepracy ta forma telepracy 

stosowana jest w 13 % przedsiębiorstw przy czym w dwóch trzecich spośród nich w formie 

telepracy pracuje tylko jeden pracownik [54]. 
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Rok 2007  

Z badań przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i CMS 

Cameron McKenna, dowodzi, że pojęcie telepracy jest w dalszym ciągu mało znane w 

świadomości przeciętnego Polaka. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1048 osób 

powyżej 18. roku życia. Prawie 40% respondentów po przedstawieniu definicji twierdziło, że 

nie słyszało nigdy nic o telepracy, co bliżej przedstawia rys.12.  

 

 

Rys. 12. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: "Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o telepracy?"(PBS DGA 2007) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [50]. 

Ponadto zauważono zależność polegającą na znajomości telepracy, która wraz ze 

starsza grupą wiekową jest coraz bardziej znikoma. Tak więc w grupie ludzi do 39 roku życia 

30% ludzi nie spotkało się z taką formą pracy. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej 

odsetek ten wynosił już ponad 50%. Innym aspektem, od którego zależna jest znajomość 

pojęcia telepracy jest stopień wykształcenia oraz środowisko pracy, np. wśród pracowników 

kadr kierowniczych jedynie co 8 osoba nie słyszała o telepracy. Kolejnym niepokojącym 

zjawiskiem jest fakt, że największa nieznajomość elastycznych form zatrudnienia występuje 

wśród potencjalnych telepracowników, osób, której najwięcej mogłyby skorzystać  (tzn. osób 

zamieszkałych na terenach miejsko-wiejskich). Do nieznajomości takiego pojęcia przyznała 

się prawie połowa respondentów. Prawie 90% Polaków twierdzi, że nie mogłoby wykonywać 

obecnej pracy w formie telepracy. Tylko 2% twierdzi, że zgodziłoby się bez zastrzeżeń 

wykonywać swoje obowiązki w formie telepracy.  

Jedynie 1% z grona osób, które słyszały o telepracy przyznaje, że kiedykolwiek 

wykorzystywało ten rodzaj zatrudnienia. Duże zainteresowanie pracą na odległość (30%) 

można zauważyć wśród kadry kierowniczej, która widzi możliwość przeniesienia miejsca 
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wykonywania swoich obowiązków poza siedzibę firmę. Natomiast wśród innych grup 

społecznych jak np. pracowników fizycznych jedynie co 11 pracownik przyznaje, że istnieje 

możliwość zmiany formy pracy na pracę zdalną. Inną grupą, w której telepraca cieszy się 

dużym zainteresowaniem są osoby nieaktywne zawodowo, które wyrażają chęć podjęcia 

pracy – 78%. Ze względu na możliwości jakie daje telepraca, czyli połączenie życia 

zawodowego, znacznie większy odsetek kobiet niepracujących jest gotowych do podjęcia 

pracy zdalnej – 84% niż niepracujących mężczyzn – 66%.    

 

 

Rys. 13. Rozpowszechnienie i znajomośd telepracy. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: "Czy kiedykolwiek wykonywał 
Pan/Pani swoją pracę w systemie telepracy?" (PBS DGA 2007) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [50]. 

Z rys. 13. wynika, że co 20. Polak pracował zdalnie w ciągu 2008 roku. W stosunku 

do roku 2007 to bardzo duża zmiana. Wówczas co 100 Polak deklarował , że pracował jako 

telepracownik. Co ciekawe jednak wciąż świadomość społeczna na temat elastycznych form 

zatrudnienia jest niezwykle niska, co 4 Polak wciąż nie wie czym jest telepraca.  

 

Rok 2009  

Rok 2009 firmy nie są zainteresowane telepracą. Zaledwie 2% spośród wszystkich 

zatrudnionych stanowią telepracownicy – dane z badań przeprowadzonych na zlecenie na 

zlecenie Dziennika Gazety Prawnej (DGP) przez Business Centre Club (BCC). Dla 

porównania w Szwecji i Finlandii odsetek telepracowników to 15%, w Danii, Belgii, Holandii 

czy Wielkiej Brytanii powyżej 10%. Omówione dane przedstawia rys. 14. 
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Rys. 14. Odsetek telepracowników w wybranych krajach w roku 2009. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rok 2010 PARP 

W roku 2010 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Instytutem 

Badawczym MillwardBrown SMG/KRC, podjęła się badań poziomu znajomości i chęci 

zatrudnienia na zasadach telepracy. Jak wynika z ankiet aż 83% słyszało o pracy zdalnej, ale 

tylko 11% osób zadeklarowało gotowość pracy wyłącznie na warunkach pracy zdalnej. 

Zmiany w mentalności i nastawieniu Polaków do tej popularnej na zachodzie i za Oceanem 

elastycznej formy zatrudnienia ma przynieść program przygotowywany przez PARP - 

„Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”. 

Projekt przeprowadzony przez PARP ma charakter podnoszenia świadomości 

Polaków na temat elastycznych form zatrudnienia jakim jest telepraca. Dlatego jednym z 

kluczowych pytań było pytanie dotyczące styczności ze zjawiskiem telepracy. Wyniki 

badania przedstawia rys. 15.  
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Rys. 15. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: "Czy słyszał Pan/Pani kiedykolwiek o telepracy?" (PARP 2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [45]. 

Grupę badanych stanowiły: przedsiębiorstwa, pracownicy oraz kadra/właściciele 

przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 respondentów i miało 

charakter pretestu badającego świadomość społeczną dotyczącą telepracy. Jak wskazują 

odpowiedzi poziom świadomości na temat telepracy w znacznym stopniu poprawił się (w 

stosunku do badań przeprowadzonych w 2006 roku przez PBS DGA na 1000 przedsiębiorstw 

– pozytywna odpowiedź na analogiczne pytanie wynosiła 61%). Telepraca jest zjawiskiem 

popularnym, aż 82,9% respondentów deklaruje, że słyszało kiedykolwiek o telepracy. 

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi wskazywano w grupie pracowników (prawie 90%), 

porównywalny poziom styczności ze zjawiskiem pracy zdalnej jest zarówno wśród 

przedsiębiorstw w ogóle jak i kadr (niewiele powyżej 80%). 

Kolejnym aspektem, przedstawionym na rys. 16. jest zbadanie ilości osób, które 

wyrażają chęć bycia zatrudnionym na zasadach telepracy na podstawie grupy badanych 

(przedsiębiorstwa ogólnie N=160, przedsiębiorstwa zatrudniające 1-49 osób N=107, 

przedsiębiorstwa zatrudniające N=53; pytania wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się 

do 100%).  
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Rys. 16. Odsetek osób wyrażających chęd bycia zatrudnionym na zasadach telepracy w sektorze MŚP. (2010 PARP) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [45]. 

Z rysunki 16. wynika, że co 9 Polak chciałby wykonywać swoją pracę jedynie w 

formie telepracy wśród ogółu przedsiębiorstw. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w małych 

i średnich przedsiębiorstwach, gdzie odpowiednio co 6 i co 25 pracownik wyraża chęć na 

wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Znacznie większy odsetek pracowników w 

każdej grupie chciałby podzielić wykonywane obowiązki na częściowo pracę zdalną oraz 

pracę wykonywaną dotychczas pracę stacjonarną. Wśród przedsiębiorstw w ogóle tę formę 

pracy preferowałoby aż 36,6% pracowników. W małych prawie co druga osoba skłaniała się 

ku tej formie pracy. Natomiast w przypadku dużych firm dzielony czas prac cieszył się dwa 

razy mniejszą popularnością, co czwarta osoba chciałaby być zatrudniona na wyżej 

omówionych zasadach. Mimo że poziom świadomości Polaków jest zdecydowanie wyższy, w 

dalszym ciągu dość duży odsetek ankietowanych nie zdecydowałby się na zmianę 

zatrudnienia, w przypadku przedsiębiorstw odsetek ten sięga prawie 60%. W małych firmach 

nieco ponad połowa nie chce zrezygnować z pracy stacjonarnej, a jeśli chodzi o duże firmy, 

co dziwne prawie ¾ osób nie chce zmieniać dotychczasowej formy zatrudnienia na warunki 

związane z telepracą. 

Kolejną istotną kwestią jest odsetek telepracowników w małych i średnich 

przedsiębiorstwach przedstawiony na rys. 17. Grupą badaną tworzyły przedsiębiorstwa 

ogólnie (N=640), małe przedsiębiorstwa (N=427) oraz średnie przedsiębiorstwa (N=231).  
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Rys. 17. Odsetek telepracowników w sektorze MŚP. (2010 PARP) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [45]. 

Niestety niewielu pracodawców jest zainteresowanych tą formą zatrudnienia, co 

przedstawione jest na rys. 17. Aż w 88,4% MŚP nie zatrudnia się telepracowników. W 

pozostałych przypadkach, w małych przedsiębiorstwach prawie co 30 osoba jest tylko i 

wyłącznie telepracownikiem, w średnich firmach – co 35. Osoby częściowo zatrudnione jako 

telepracownicy odpowiednio w MŚP to: co 8 i co 22 osoba. Aż w prawie 90% firm w 

sektorze MŚP nie ma pracowników zatrudnionych w ramach pracy zdalnej.    

Mimo tego, że w Polsce w dalszym ciągu telepraca nie jest tak bardzo popularna jak w 

innych krajach UE czy w USA lub Japonii, potencjalni telepracodawcy bądź telepracownicy 

są świadomi podstawowych zalet jakie niesie za sobą elastyczna forma zatrudnienia (wg 

badań PARP i Instytutu Badawczego MillwardBrown SMG/KRC, 2010). Do głównych z nich 

zaliczają:  

 zatrudnienie osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego 

(92,4%); 

 elastyczność miejsca i czasu pracy (79,6%);  

 umożliwienie pogodzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym (69,4%);  

 redukcja kosztów zatrudnienia pracownika (ponad 50%); [PARP] 

 

9.2. Przyczyny różnic rozwoju telepracy w Polsce i innych krajach 

europejskich 
 

Jakie można wyróżnić przyczyny takiego stopnia rozwoju i dynamiki telepracy w 

Polsce, która wg niektórych źródeł nie zyskała takiego uznania i takiej szerokiej gamy 

odbiorców jak zakładano czy jaką zjednała sobie w USA, Japonii i innych europejskich 

krajach? Są to przede wszystkim dwa czynniki, dzięki którym nie jest możliwe wykorzystanie 
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pełnego potencjału telepracy, gorzej rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna oraz niska 

świadomość społeczna Polaków na temat telepracy. Innymi przyczynami słabego rozwoju 

telepracy w Polsce są: 

 

  mentalność pracodawców i kadry zarządzającej 

 firmami; 

  tradycyjny model zarządzania firmami; 

  niski poziom zastosowania nowoczesnych 

 technologii informatycznych i komunikacyjnych; 

 stosunkowo wysokie koszty korzystania z łączy 

 teleinformatycznych; 

 

Ponadto istotną przeszkodą uniemożliwiającą wprowadzenie telepracy do polskich 

przedsiębiorstw jest kwestia mentalności zarówno oferujących jak i wykonujących telepracę. 

Ci pierwsi, nie chcą tracić stałego nadzoru nad pracownikiem, drudzy uznają zdalne 

zatrudnienie za mniej atrakcyjne od standardowej umowy o pracę.  

Jednak sytuacja ta jak wykazują badania jest zmienna, a dane statystyczne 

potwierdzają, że Polska stara się wyrównać różnice, które dzielą ją i inne państwa. 

 

9.2.1. Dostęp do Internetu 

 

Możliwość powszechnego użycia sieci Internetowej istnieje w Polsce dopiero od 

pierwszej połowy lat 90. Przypomnijmy, że historia ARPANETU (przodek Internetu) 

rozpoczęła się już w latach 60. w USA. Jednak w Polsce i innych krajach, które niegdyś 

obejmowała „żelazna kurtyna” możliwe jest dopiero od lat 90. Dlatego też, Polska mimo tego, 

że nadrabia stracony czas i próbuje doścignąć kraje wysoko rozwinięte, niestety w dalszym 

ciągu jest krajem pod względem technologicznym, szczególnie na regionach słabo 

rozwiniętych, zacofanym. Wskaźnik kluczowych kompetencji informatycznych szczególnie 

wśród kobiet nie jest zadowalający. Ponadto tym, co niepokoi najbardziej, nie jest 

analfabetyzm informatyczny, jednak brak chęci do nauki i podwyższania swoich kwalifikacji, 

które otwierają szeroką gamę możliwości. Inną cechą, której brak znacznej części 

społeczeństwa polskiego jest skłonność do nauki przez całe życie (life-long learning) oraz 

potrzeba osadzenia się w jakiejś firmie przy minimalnym wysiłku. Czynnikiem zdecydowanie 

niesprzyjającym w używaniu sieci Internet jest w dalszym ciągu relatywnie drogi koszt 

otrzymania usługi. Cena usługi jest wskaźnikiem znaczącym dla rozwoju i implementacji 

telepracy. Za przykład może posłużyć Skandynawia, gdzie ceny i infrastruktura kraju 

powoduje, że dostęp do Internetu o bardzo dobrych parametrach jest zdecydowanie tańszy niż 

w innych krajach, tym samym rozwój telepracy w krajach skandynawskich jest na 

zdecydowanie wyższym poziomie oraz cieszy się większym zainteresowaniem.  
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Rys. 18. Gospodarstwa domowe z dostępem do sieci Internet w krajach UE (2004-2007). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD. 

Na tle krajów europejskich dostęp do Internetu w Polsce w dalszym ciągu pozostawia 

wiele do życzenia. W czołówce jak pokazuje rys. 18. znajdują się kraje Beneluksu i 

Skandynawia, gdzie w  Holandii w roku 2004 (pierwszym roku badań) było ponad 80% 

gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. Natomiast w Polsce w roku 2007 w 

dalszym ciągi jest jedynie nieco ponad 40%, czyli dwa razy mniej niż w Holandii w roku 

2004.  

Porównując Polskę do innych krajów UE, Stanów czy Japonii proces komputeryzacji 

społeczeństwa oraz stopień wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym w 

dalszym ciągu jest niewielki. Jednak biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną Polski, to jest 

analizując wyniki badań i ankiet przeprowadzanych na przełomie lat, istnieją jasne przesłanki, 

że sytuacja na polskim rynku związana z możliwością posiadania komputera, mentalnością 

dotyczącą korzystania z Internetu oraz warunków ekonomicznych związanych z cenami 

sprzętu jak i dostępu do usług związanymi z siecią staje się z roku na rok coraz to lepsza. Jak 

przedstawia rys. 19.  
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Rys. 19. Wymieniane powody nieposiadania dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym. 

Źródło: [49]. 

Wymieniane powody nieposiadania dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym 

na przełomie lat 2005-2008, trendy przedstawione na rysunku ukazują perspektywiczne dla 

Polski dane. Z roku na rok spada ilość osób, które nie czują potrzeby korzystania z komputera 

(tym samym stale rośnie liczba użytkowników). Istotną cechą przedstawioną na rysunku jest 

fakt, że aż o ok. 10% zmniejszyła się grupa osób, które za główne powody braku komputera 

w domu obwiniały wysokie koszty dostępu oraz zbyt wysokie koszty usług. Niepokojące jest 

to, że w nieznacznym stopniu wzrasta ilość osób wymieniających brak kluczowych 

kompetencji czy niepełnosprawność jako czynniki, z powodu których nie posiadają one 

komputera w domu. W dalszym ciągu istnieje grupa osób, które nie żywią entuzjazmu do 

sieci (tego typu odpowiedzi jako powód nieposiadania dostępu do Internetu w gospodarstwie 

domowym utrzymują się na poziomie ok. 2%). Jednak ogólne trendy przedstawione na rys. 

19. są w znaczącym stopniu przychylne dla Polski i pokazują, że rynek polski zmienia się, 

otwierając na sieć Internet. 

Również sytuacja związana z posiadaniem komputera i Internetu (z rozróżnieniem na  

Internet szerokopasmowy) w gospodarstwach domowych zmienia się z roku na rok, co 

przedstawia rys. 20.  
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Rys. 20. Komputery, Internet, Internet szerokopasmowy w gospodarstwach domowych. 

Źródło: [49]. 

Można zauważyć tendencję wprost proporcjonalnego wzrostu gospodarstw, których 

mieszkańcy posiadają komputer oraz Internet. W roku 2005, 40% gospodarstw posiadało 

komputer, w roku 2008 liczba ta wzrosła do 60%. Podobny trend można zauważyć zarówno 

wśród posiadaczy Internetu jak i Internetu szerokopasmowego; średnio o ok. 20% zauważa 

się wzrost przedstawionych cech.

 

Rys. 21. Zakładany wzrost penetracji GD w komputery aż do osiągnięcia granicy ubóstwa. 

Źródło: [49]. 
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Rysunek 21. przedstawia symulację, która pokazuje zakładany wzrost penetracji w 

komputery aż do granicy ubóstwa na przełomie lat 2005-2012. Polska z poziomu 40% w roku 

2005 ma wzbić się na poziom prawie 80% w roku 2012. Na przykładzie innych krajów 

ukazanych na wykresie, wskaźniki osiągnięte przez Polskę są najbardziej satysfakcjonujące. 

Różnica we wzroście w przypadku Polski to aż 40%, natomiast innych krajów, np. Francji 

32%, Gruzji 15%, w Wielkiej Brytanii ok. 12%. 

Według badań Eurostatu [46] – urzędu statystycznego UE - w roku 2008 aż 93% 

polskich przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, miało dostęp do 

Internetu. Co satysfakcjonujące średnia krajowa Polski jest taka sama, co Unii Europejskiej. 

Najwyższy odsetek podłączonych do Internetu przedsiębiorstw zauważa się w krajach 

niderlandzkich, Finlandii, Belgii, Austrii i Słowenii. Najgorzej sytuacja przedstawia się w 

Rumunii, gdzie procent przedsiębiorstw korzystających z Internetu wynosi jedynie 67%.  

Biorąc pod uwagę szerokopasmowy dostęp do sieci to średnia europejska 

przedsiębiorstw korzystających z Internetu szerokopasmowego wynosi 81%. Najlepiej 

sytuacja plasuje się w Hiszpanii, Francji i Finlandii (po 92%) oraz w Belgii. Polska zasiliła 

nieliczną grupę państw, gdzie odsetek używanego Internetu szerokopasmowego wynosi mniej 

niż 60% (w przypadku Polski 59%). W jeszcze gorszej sytuacji są Rumunia (44%) i Litwa 

(56%). 

Również w przypadku posiadania własnej strony internetowej Polska w dalszym ciągu 

jest poniżej średniej UE, (odpowiednio 57% - UE – 64%), jednak jest lepiej o 4% niż było w 

roku 2007.  

Podsumowując sytuacja Polski, biorąc pod uwagę aspekt dostępności i popularności 

sieci Internet oraz komputera w gospodarstwie domowym, z roku na rok zdecydowanie się 

polepsza, co potwierdzają przedstawione na wykresach dane. Również sytuacja związana z 

używaniem Internetu w przedsiębiorstwach, mimo tego, że w dalszym ciągu nie jest tak 

wysoka jak w innych krajach, zmienia się z roku na rok w dobrą stronę. W konsekwencji 

stawia to przed Polską nowe możliwości związane między innymi z wdrożeniem elastycznych 

form zatrudnienia. Dostępność nowych technologii, pozytywne zmiany w mentalności, 

powodują, że pewne bariery związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii przez 

potencjalnego telepracownika czy telepracodawcę nie powinny być już w ogóle zauważane. 

W roku 2010 problemem, przed którym staje zjawisko telepracy, być może nie jest już kłopot 

z dostępem do sieci oraz cena usług, jednak niska świadomość Polaków na temat omawianej 

formy pracy na odległość.   

 

9.2.2. Niska świadomość społeczna, czyli co Polacy wiedzą na temat telepracy 

 

Poziom rozumienia zjawiska telepracy zostanie pokazany na podstawie trzech badań 

przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości. Pierwsze 

badania odbywały się w roku 2005, kolejne na 1000 przedsiębiorstw w Polsce w 2007, 
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ostatnie w roku 2010, przed wprowadzeniem następnego projektu PARP promującego 

telepracę.   

Badanie PBS DGA na zlecenie PARP rok 2005 

W roku 2005 został przeprowadzony raport z badania jakościowego na temat 

perspektyw telepracy w Polsce, na zlecenie PARP w ramach przeprowadzanego projektu 

„Telepraca ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego [50]. Ogólnym celem projektu 

podjętego przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Frąckowiak i Wspólnicy – Konsulting 

Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz sopocką PBS (dawniej Pracownia 

Badań Społecznych) było zbadanie w jaki sposób Polacy postrzegają telepracę, czyli pracę 

umysłową wykonywaną poza tradycyjną siedzibą biura, której wyniki dostarczane są za 

pośrednictwem nowoczesnych technologii informatycznych. W celu przybliżenia 

postrzegania telepracy przez Polaków przeprowadzono 36 pogłębionych wywiadów (z ang. 

IDI) w Warszawie i Trójmieście z potencjalnymi telepracownikami, z zatrudnionymi 

telepracownikami oraz z pracodawcami.  

 Ogólne wnioski, jakie można wysnuć z przeprowadzanego badania, to niska 

świadomość społeczna Polaków na temat elastycznych form zatrudnienia. Dla większości 

respondentów telepraca jest pojęciem bliżej niesprecyzowanym i niezrozumiałym. 

Przedrostek „tele” budzi skojarzenia z pracą wykonywaną za pośrednictwem telefonu niż z 

wykonywaniem pracy poza siedzibą firmy. Oto odpowiedzi niektórych respondentów 

umieszczone w raporcie: 

Nigdy się nie spotkałam, nie pracowałam w czymś takim.  

[Potencjalny telepracownik; kobieta; wychowuje małe dziecko; pracowała jako handlowiec] 

 

W pierwszym momencie to raczej kojarzy się z telefonem, bo tele – telefon, telepraca, czyli coś 

związanego z telefonem.  

[Potencjalny telepracownik; kobieta; gospodyni domowa; przeszła kurs księgowości]  

 

Telepraca wśród ankietowanych często wywołuje skojarzenia związane z 

następującymi zawodami/zajęciami: telemarketing, informacja telefoniczna, przedstawiciel 

handlowy czy chałupnictwo. Cechą charakterystyczną większości badanych jest kontakt 

telefoniczny z klientem/szefem oraz drogą mailową.  

 

Po prostu rozmowa przez telefon, zapoznanie klienta z danym towarem przez telefon. 

[potencjalny telepracownik; kobieta; recepcjonistka w hotelu] 

 

Praca wykonywana przez telefon, ale głównie myślę tutaj o telemarketingu.  

[telepracownik;  młody mężczyzna; przedstawiciel handlowy] 

 

Nie ma kontaktu z pracodawcą takiego oko w oko, jest wszystko załatwiane przez telefon. 

[telepracownik;  młody mężczyzna;  przedstawiciel handlowy] 
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Przekazywanie informacji za pomocą Internetu, komputera ludziom, którzy są na mieście, na 

zewnątrz.  

[telepracodawca; kobieta; prowadzi firmę transportową] 

 

Inne konotacje, które wywołuje pojęcie telepraca to niski status społeczny/prestiż 

wykonywanego zajęcia oraz tymczasowość. Telepraca postrzegana jest również w 

kategoriach pracy dodatkowej, która nie przynosi stałych dochodów, jedynie uzupełnia 

budżet. 

  

Jakieś robótki domowe, ręczne? Jakieś chałupnictwo tak zwane, z tym mi się  

to najpierw kojarzyło. 

[telepracownik, młoda kobieta, przedstawiciel handlowy] 

 

Telepraca to mi się kojarzy z telezakupami mango. Komicznie mi się kojarzy. Telepraca też mi 

się kojarzy z infolinią, że ktoś jest tele-informatorem. Dzwoni się gdzieś i ten ktoś powtarza 

stałą formułkę przez telefon. (...) „Telepraca” bardziej kojarzy mi się z pracą telefonistki, 

która udziela informacji przez telefon, niż z kimś kto ma jakieś stanowisko i jakąś pracę 

poważniejszą. 

[telepracownik, młody mężczyzna, grafik zatrudniony w teatrze] 

 

Część ankietowanych, przedstawicieli pracodawców oraz wysoko wykwalifikowanych 

wolnych zawodów podawało zbliżoną definicję telepracy, zwracając uwagę na dwa elementy 

definicyjne, po pierwsze wykonywanie pracy poza siedzibą biura oraz przekazywanie jej 

rezultatów drogą mailową do pracodawcy lub klienta.  

Spotkania z klientami bądź z pracodawcami ograniczają się do minimum, kiedy rzeczywiście 

jest to potrzebne, na przykład w trakcie projektu, gdzie zachodzi konieczność spotkania się, 

żeby omówić coś, ale to przeważnie jest właśnie na początkach projektu. (...) No trzeba 

podpisać jakąś tam umowę, papierek, rachunek, coś takiego, a tak generalnie to kontaktujemy 

się telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

[telepracownik; młody mężczyzna; grafik komputerowy] 

 

Ogólnie wykonywanie jakichś zadań nie w jakiejś siedzibie firmy tylko na przykład w domu. 

[telepracodawca; mężczyzna; manager w agencji reklamowej] 

 

Jak wynika z przytoczonych opinii na temat pracy zdalnej poziom świadomości i 

ogólnej wiedzy w momencie przeprowadzania badania, czyli w roku 2005 nie był zbyt 

wysoki. Dlatego też jednym z głównych celów projektów prowadzonych przez PARP były 

działania informacyjno-promocyjne na rzecz propagowania telepracy. 
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Rozumienie terminu telepraca na przykładzie badania 1000 przedsiębiorstw w 

roku 2007 [60] 

Badaniem objęte zostały losowo wybrane przedsiębiorstwa o zróżnicowanej wielkości 

(mikro, małe, średnie i duże), które dobrze rokowały biorąc pod uwagę możliwości 

korzystania z telepracy. Warunkiem koniecznym do rekrutacji było posiadanie 1 komputera 

oraz dostępu do Internetu. Respondenci wypełniali ankietę w trybie on-line. 

Z badań wynika, że zdecydowana większość respondentów (62%) poprawnie rozumie 

termin telepraca. Niewielka część (7%) rozszerza definicję podstawową o wybrane elementy, 

wówczas definicja rozumiana była jako dowolny rodzaj pracy wykonywanej poza siedzibą 

firmy, co jest zgodne z poglądami niektórych teoretyków. Ważnym do przytoczenia są błędne 

odpowiedzi prawie jednej czwartej badanych (23%), którzy utożsamiali telepracę z pracą 

wykonywaną przez telefon. Biorąc pod uwagę informacje związane z definicyjnym 

rozumieniem telepracy, które były podane przed wypełnianiem ankiety oraz sprecyzowane w 

celach projektu, odsetek błędnych odpowiedzi jest wartością zdecydowanie dużą. 5% 

badanych nie wskazało żadnej z wskazanych do wyboru definicji telepracy, co oznacza, że 

taka grupa również nie posiada wiedzy na temat pracy zdalnej. 

Badanie przeprowadzone na zlecenie PARP – rok 2010 

 W roku 2010 po raz kolejny PARP podejmuje się przeprowadzenia projektu, który ma 

charakter podnoszenia świadomości Polaków na temat elastycznych form zatrudnienia jakim 

jest telepraca. Dlatego jednym z kluczowych pytań było pytanie dotyczące styczności ze 

zjawiskiem telepracy. Wyniki badania przedstawia rys. 22.  

 

Rys. 22. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: "Czy słyszał Pan/Pani kiedykolwiek o telepracy?" (PARP 2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [45]. 

Grupę badanych stanowiły: przedsiębiorstwa, pracownicy oraz kadra/właściciele 

przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 respondentów i miało 
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charakter pretestu badającego świadomość społeczną dotyczącą telepracy. Jak wskazują 

odpowiedzi poziom świadomości na temat telepracy w znacznym stopniu poprawił się (w 

stosunku do badań przeprowadzonych w 2006 roku przez PBS DGA na 1000 przedsiębiorstw 

– pozytywna odpowiedź na analogiczne pytanie wynosiła 61%). Telepraca jest zjawiskiem 

popularnym, aż 82,9% respondentów deklaruje, że słyszało kiedykolwiek o telepracy. 

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi wskazywano w grupie pracowników (prawie 90%), 

porównywalny poziom styczności ze zjawiskiem pracy zdalnej jest zarówno wśród 

przedsiębiorstw w ogóle jak i kadr (niewiele powyżej 80%). 

Reasumując, poziom świadomości związany z funkcjonowaniem na polskim rynku 

pracy możliwości zatrudnienia w ramach telepracy z biegiem lat zmienia się na lepsze. Coraz 

to większa grupa społeczeństwa, nie tylko przedstawiciele dobrze wykształconych i 

wykwalifikowanych zawodów (architekt, grafik, tłumacz czy księgowa) potrafią zdefiniować 

poprawnie zjawisko telepracy. Ponadto, dzięki publikacjom raportów i badań, które 

odzwierciedlają stan wiedzy na temat pracy zdalnej, możliwe jest podjęcie działań 

promocyjnych oraz szkoleń, które będą uświadamiać, nie tylko czym z definicji jest telepraca, 

ale również jakie przynosi korzyści dla telepracodawcy i telepracownika. Poza tym, 

przedsięwzięcia te będą przygotowywać w jakimś stopniu potencjalnych telepracowników do 

szerokiej gamy możliwości wykonywania telepracy, przedstawiając prawne, społeczne, 

psychologiczne, a także technologiczne aspekty telepracy. 
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10. Telepraca na świecie 
 

Zarówno kraje należące do Unii Europejskiej szczególnie do starej Unii, jak i Stany 

Zjednoczone oraz Japonia są krajami wysoko rozwiniętymi, gdzie poziom korzystania z 

nowoczesnych technologii, szybkość oraz cena usług, a także kompetencje informatyczne 

przeciętnego obywatela – w znaczący sposób przekraczają polskie realia. Dlatego też rozwój 

oraz zasięg, a także dynamika telepracy w tamtych krajach zdecydowanie różni się od 

polskiej rzeczywistości. W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie telepraca w Stanach 

Zjednoczonych oraz krajach Unii Europejskiej, na przykładzie wybranych statystyk, badań i 

raportów. 

10.1. Telepraca w USA  
 

Coraz bardziej powszechny dostęp do sieci oraz procesy globalizacyjne sprawiają, że 

system telepracy w dużym stopniu został zaimplementowany do życia społeczno-

gospodarczego, co ważniejsze jego popularność stale wzrasta. Szacuje się, że na całym 

świecie liczba telepracowników to kilkadziesiąt milionów. Z czego ok. 40 mln w Stanach i 

tyle samo w Europie, jak podają dane z roku 2007. Biorąc pod uwagę wzrostowy trend w 

roku 2010 z pewnością wskaźniki osób zatrudnionych w ramach telepracy są z pewnością 

większe.  

Z tego względu, że Ameryka była pionierem jeśli chodzi o telepracę, proces wdrażania 

telepracy właśnie tam przebiegał nieco inaczej niż w Europie, co przedstawia m.in. proces 

ewaluacji telepracy w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 1970 – 2015 [39] ukazany na 

rys. 23. Na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych było prawdopodobnie zaledwie kilka 

tysięcy telepracowników. W 1980 r. liczba ta wzrosła do ok. 100 tysięcy, w 1990 roku 

przekroczyła 2,5 miliona. Według statystyk w roku 2000 w USA odsetek telepracowników 

wynosił 16,5 mln zatrudnionych osób. Kolejne badania przeprowadzone w 2001 roku 

wskazują, że 28,8 mln pracowników pracuje w systemie pracy zdalnej. Liczba ta stanowiła 

17% zatrudnionych osób. Prawie co piąty Amerykanin wybierał tę formę zatrudnienia, a co 

najważniejsze był z niej zdecydowanie zadowolony, usatysfakcjonowany pracą, a także był 

bardziej lojalny wobec swoich pracodawców [15]. Amerykańscy badacze rynku pracy 

prognozują, że do 2015 roku 52mln ogółu zatrudnionych będzie pracowało w systemie 

telepracy dzielonej.  
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Rys. 23. Ewaluacja telepracowników w USA w latach 1970-2015 (w mln). 

Źródło: opracowanie własne. 

Podobne badanie, dotyczące symulacji zwiększenia liczby osób zatrudnionych jako 

telepracownicy, przeprowadzono w roku 2001, gdzie prognozowano liczbę zatrudnionych 

telepracowników w USA przez Jala International, firmę konsultingową, co przedstawia rys. 

24.  

 

Rys. 24. Odsetek telepracowników w USA (mln) - prognoza Jala. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]. 
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Jak widać prognozy do roku 2010 są nieco zaniżone z rzeczywistością, ponieważ już 

w roku 2007 w USA jest nieco ponad 40 mln telepracowników. Prognoza przedstawia 

ponadto dynamiczny rozwój na przestrzeni 40 lat zjawiska jakim jest telepraca. 

 

10.2. Telepraca w krajach Unii Europejskiej 

 

W Europie Zachodniej nieco inaczej kształtuje się rozłożenie siły roboczej w 

telepracy. W dalszym ciągu jest to zjawisko mniej popularne niż za Pacyfikiem, co pokazuje 

rys. 25. przedstawiający dla porównania także odsetek telepracujących Polaków; dane 

pochodzą z roku 2008. Stany Zjednoczone w momencie przeprowadzania badania mają 

niemal trzykrotną przewagę w liczbie telepracowników niż kraje UE. W Polsce odsetek 

telepracowników zamyka się w  1%  wśród wszystkich telepracujących. 

 

 

Rys. 25. Odsetek telepracujących wśród wszystkich zatrudnionych (rok 2008). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [39]. 

Kolejne badania realizowane przez Statistical Indicators Banchmarking the 

Information Society w roku 2003 w krajach unijnej „piętnastki” procent zatrudnionych w 

ramach pracy na odległość wynosił 13%.  W roku 2007 statystyki podawały liczbę ok. 40 mln 

zatrudnionych w systemie telepracy, zarówno w Stanach jak i Europie. 

Oprócz Stanów Zjednoczonych telepraca jest silnie obecna również w krajach Unii 

Europejskiej, Japonii i Australii. Rysunek 26. przedstawia udział telepracowników 

zatrudnionych w roku 2007. 
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Rys. 26. Telepraca w wybranych paostwach UE, udział telepracowników wśród ogółu zatrudnionych w roku 2007. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [59]. 

W krajach europejskich, jak przedstawia rys. 26. prym wiedzie Skandynawia, gdzie 

pracę na odległość podejmuje prawie co piąta osoba. W Szwecji Finlandii duży wpływ na 

rozwój telepracy ma rozwój wysoko zaawansowanej sieci komórkowej. W czołówce państw 

chętnie korzystających z tego typu zatrudnienia znajduje się jeszcze Holandia i Dania, gdzie 

procent zatrudnionych jako telepracowników waha się od 10,5 – 14,5%. Poziom popularności 

telepracy w Danii zależny jest od polityki rządu, która ukierunkowana jest na wsparcie pracy 

zdalnej. Ponadto, uważa się, że główną przyczyną korzystania w tych krajach z systemu 

telepracy jest dobra sytuacja ekonomiczna oraz relatywnie niska cena dostępu do nowych 

technologii. Należy podkreślić, że państwa, które są w czołówce krajów wdrażających 

telepracę, to kraje wysokorozwinięte, które przodują  również w rozwiązaniach e-business. 

Czynnikami sprzyjającymi posiadanie tak wysokiego odsetka telepracowników są z 

pewnością: 

 wysoki poziom zamożności społeczeństwa; 

 komputer jako popularny instrument pracy i rozrywki; 

 dostęp do Internetu szerokopasmowego; 

 dobrze rozwinięta sieć komórkowa; 

 powierzchnia kraju oraz poziom urbanizacji, które sprzyjają nowoczesnym 

rozwiązaniom teleinformatycznym; 

 

Polska w porównaniu do krajów europejskich znajduje się po drugiej stronie bieguna, 

gdzie szacuje się, że około 2% zatrudnionych wybiera formę pracy na odległość. W jeszcze 
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gorszej sytuacji pod względem zatrudnianych w systemie telepracy są nieumieszczone na 

wykresie Rumunia i Bułgaria.  

Ciekawe wnioski wprowadza do oceny zjawiska telepracy raport „Flexible Working 

2009”, który odzwierciedla opinie ponad 3,500 pracowników z Francji, Hiszpanii, Rosji, 

Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Analiza europejskiego rynku pracy przeprowadzona 

został na zlecenie firmy Avaya przez agencję badawczo-doradczą Dynamic Markets. W 

przytoczonym badaniu pojęcie elastycznych form zatrudnienia zostało zdefiniowane jako 

sytuacja, w której pracownicy nie muszą przebywać w biurach firmy w wyznaczonych 

godzinach, ale sami wyznaczają sobie elastyczne godziny pracy i miejsce jej 

wykonywania. Wysoka ocena elastycznych form zatrudnienia zilustrowana jest na rys. 27. 

 

Rys. 27. Ocena elastycznych form zatrudnienia (raport „Flexible Working 2009"). 

Źródło: opracowanie własne.  

Badani pracownicy zgodnie twierdzą, że elastyczne formy zatrudnienia, w tym 

telepraca ma wpływ na poziom zatrudnienia. Tworzenie nowych stanowisk, zachęcanie 

najlepszych pracowników do pozostawania w firmie, szansa dla bezrobotnych na powtórne 

wejście na rynek pracy, takie plusy w elastycznych formach zatrudnienia widzi aż 85% 

ankietowanych. Ponadto możliwość dostosowania czasu pracy do potrzeb pracownika wiąże 

się również ze zwiększeniem produktywności i zatrzymaniem „talentów” w firmie. 

Wśród większości badanych przeważa stwierdzenie, że elastyczne formy zatrudnienia 

mogą ożywić rynki pracy, najwięcej osób widzi w tym szansę w Rosji (91%), Hiszpanii 

(87%) i UK (88%). Dużym atutem dla pracodawców, ocenionym przez ponad 1/3 (35%) 

ankietowanych były korzyści związane z oszczędnościami na poziomie mikroekonomicznym. 

Większość ankietowanych elastycznym pracownikom przypisuje pozytywne cechy. 67% 

uważa ich za bardziej szczęśliwych, ponad połowa (51%) za bardziej produktywnych, 
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natomiast 46% twierdzi, że wkładają więcej wysiłku w to, co robią. W Wielkiej Brytanii 

ankietowani łączyli elastyczność z lojalnością, częściej niż w jakichkolwiek innych 

państwach. Zdaniem 52% ankietowanych, elastyczni pracownicy są bardziej lojalni niż ich 

koledzy, którzy podejmują pracę w trybie stacjonarnym. 

Szczególnie ważnym dla takiej formy pracy okazały się regulacje prawne w Kodeksie 

pracy. Ponad połowa (61%) osób, które obecnie pracują w systemie stacjonarnym, chciałaby 

przejść na elastyczne formy zatrudnienia, gdyby prawo pracy w ich kraju umożliwiało taką 

zmianę. Tego typu odpowiedzi udzielali rodzice (69%) oraz osoby, które czekają na 

pojawienie się pierwszego dziecka (76%). 

Pozostałe wnioski płynące z raportu to zgoda na pewną obniżkę wynagrodzenia w 

zamian za uelastycznienie czasu pracy wśród 75% ankietowanych. Nieco niższy wskaźnik 

zaobserwowano wśród badanych w Anglii. Średnio mogliby poświęcić 11% wynagrodzenia 

dla zmiany trybu pracy, ale aż co dziesiąty ankietowany mógłby zrezygnować z 1/5 swojej 

pensji.  

70% uważa, że elastyczni pracownicy są w stanie pogodzić swoje sprawy prywatne 

(bieżące wizyty u lekarza czy w urzędach) bez uszczerbku na wykonywanej pracy. Krajem 

najmniej skorym do wdrażania nowoczesnych, elastycznych form zatrudnienia są Włosi. 

Spośród nich tylko 24% respondentów zgadza się, że pracownicy mobilni są bardziej lojalni, 

a także tylko połowa (51%) twierdzi, że elastyczne formy zatrudnienia powodują, że 

pracownicy są szczęśliwsi. 

 Podsumowując, elastyczne formy zatrudnienia nie są złotym środkiem na walkę z 

bezrobociem, jednak ciekawym i pozytywnym aspektem jest deklarowanie wielu osób, że 

dają one podstawy do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym ożywiają rynek 

gospodarczy. Elastyczne formy zatrudnienia są praktycznym i ekonomicznym sposobem na 

zatrzymanie utalentowanych pracowników, którym zależy na prowadzeniu kariery 

zawodowej w parze z życiem rodzinnym czy osobistym. Problemem może wydawać się fakt 

dotyczący kontroli i wdrożenia takich form zatrudnienia do przedsiębiorstwa. Badania 

wskazują jednak, że 55% menedżerów wyższego szczebla uważa elastycznych 

pracowników za bardziej produktywnych, a 52% - za tych, którzy ciężej pracują.   

Tak więc elastyczne formy zatrudnienia w tym telepraca zostały wysoko ocenione wśród 

respondentów, jako pewien środek na aktywizację rynku pracy oraz system, który dobrze 

koresponduje z potrzebami potencjalnych zdalnych pracowników.  

 

10.3. Globalne perspektywy – rok 2013 
 

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Badania "Worldwide Mobile 

Worker Population 2009-2013 Forecast", szacuje się, że do końca 2010 roku liczba 

telepracowników na świecie przekroczy próg jednego miliarda. Badania te stanowią globalną 

analizę i prognozę dotyczącą populacji pracowników mobilnych w latach 2008-2013. Projekt 

objął 3 kategorie i 13 podkategorii na terenie 5 regionów: Stanów Zjednoczonych, Europy 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=221309
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=221309
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=221309
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Zachodniej, regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii), Japonii oraz reszty świata. W badaniach 

pojęcie mobilny pracownik rozumie się jako ten, który wykonuje swoją pracę korzystając z 

nowoczesnych technologii, w biurze, poza biurem oraz w domu. Wyniki badań przedstawione 

zostały na rys. 28. zatytułowanym „Procentowy udział telepracowników wśród pracowników 

danego kraju/regionu w roku 2013 (badania "Worldwide Mobile Worker Population 2009-

2013 Forecast"). 

 

Rys. 28. % udział telepracowników wśród pracowników danego kraju/regionu w roku 2013 (badania "Worldwide Mobile 
Worker Population 2009-2013 Forecast"). 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z prognozami już pod koniec 2010 liczba telepracowników na całym świecie 

wyniesie 1 mld, a 3 lata później zwiększy się o 25% dochodząc do liczby 1,2 mld. Regionem, 

który będzie najbardziej aktywny pod względem elastyczności i mobilności pracowników ma 

być, zgodnie z badaniami, rejon krajów rozwijających się Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Do 

roku 2013 region Azji/Pacyfiku i Japonia skupią 62% mobilnej siły roboczej, biorąc pod 

uwagę wszystkich telepracowników na świecie (ok. 744 mln pracowników zdalnych).  

Obecnie największą liczbę telepracowników zatrudniają Stany Zjednoczone i Japonia. 

Opierając się na badaniach przeprowadzonych w 2008 roku, ponad 70% Amerykanów 

deklarowało się jako pracownicy mobilni. Do roku 2013 w USA prawie 120 mln osób będzie 

telepracownikami (wskaźnik wzrośnie do 75,5%). Porównywalny wynik wskaźnika 

mobilności posiada Japonia, gdzie spodziewany jest dalszy wzrost do 74,5% (49,3 mln osób).  

 Biorąc pod uwagę perspektywy zatrudnienia telepracowników w roku 2013 dane 

przedstawiają się następująco gospodarka krajów Azji i Pacyfiku (wykluczając Japonię), w 

roku 2008 – 546,4 mln, w roku 2013 - 734,5 mln osób (37,4%). Jest to największa 
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prognozowana ilość zatrudnianych pracowników mobilnych, która wynika z połączenia kilku 

gospodarek. 

W krajach Europy Zachodniej do 2013 roku zatrudnionych zastanie 129,5 mln 

pracowników mobilnych (50,3% całkowitej siły roboczej), tym samym Europa będzie 

skupiała więcej telepracowników niż gospodarka amerykańska. 

Pozostałe regiony świata, w tym Kanada, kraje Ameryki Łacińskiej i gospodarki 

rozwijające się krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także kraje afrykańskie i państwa 

Bliskiego Wschodu osiągną w 2013 r. wspólnie liczbę 153,2 mln pracowników mobilnych. 

Zgodnie z prognozami analityków rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia, w 

roku 2013 ilość telepracowników w Europie przewyższy liczbę zdalnych pracowników w 

państwie, które było pomysłodawcą i pionierem telepracy – w Stanach. Sytuację tę 

przedstawia rysunek 29. Różnica nie jest drastyczna – wynosi niecałe 8% (prawie 10mln 

pracowników), jednak to Europa, a nie Stany, według badań w roku 2013 mają prowadzić w 

tym rankingu.  

 

 
Rys. 29. Liczba telepracowników (w mln) w USA i Europie Zachodniej w 2013 r. (badania "Worldwide Mobile Worker 
Population 2009-2013 Forecast"). 

Źródło: opracowanie własne. 
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Laboratorium 1 
 

W kontekście telepracy omówiony został rozdział poświęcony nowym technologiom 

zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i oprogramowania (software), gdzie 

przedstawione zostały wybrane narzędzie ułatwiające komunikację zdalnego pracownika ze 

współpracownikami bądź szefem. Niniejsze laboratorium będzie wprowadzeniem do funkcji 

aplikacji Google, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas kontaktów zawodowych, 

ułatwiając tym samym wykonywanie pracy na odległość. 

 

 

Konto Gmail 

 

 

Rys. 30. Wygląd okna Gmail przed zalogowaniem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Tworzenie konta 

 

Aby założyć konto Gmail, należy wejść na stronę www.gmail.com, kliknąć pole 

Utwórz konto (oznaczone na rys. 30.), a następnie krok po kroku zgodnie z instrukcjami 

zarejestrować się. Aby rejestracja przebiegła pomyślnie należy zapoznać się z regulaminem, a 

następnie go zaakceptować. 

Jakie funkcje oferuje konto Gmail? Przede wszystkim jest to intuicyjna, prosta w 

obsłudze, z możliwością archiwizacji i organizacji folderów, poczta internetowa.  
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Prosta obsługa możliwa jest m.in. dzięki linkom nawigacyjnym, przedstawionym na 

rys. 31. takim jak: 

 Utwórz wiadomość otwiera nową wiadomość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 

poczytaj o wysyłaniu wiadomości. 

 Odebrane wyświetla Twoje rozmowy (liczba w nawiasach określa nieprzeczytane 

rozmowy). 

 Oznaczone gwiazdką pokazuje tylko wiadomości oznaczone gwiazdką (gwiazdkom 

przy wiadomościach możesz nadać dowolne znaczenie). 

 Czaty wyświetla listę zarchiwizowanych rozmów na czacie. 

 Wysłane pokazuje wiadomości wysłane przez Ciebie. 

 Wersje robocze to miejsce, w którym zapisywane są wiadomości do dokończenia 

później. 

 Wszystkie pokazuje prawie całą pocztę. Wyświetlana 

jest zawartość widoków Odebrane, Oznaczone gwiazdką, 

Czaty, Wysłane, Wersje robocze wraz ze wszystkimi 

zarchiwizowanymi wiadomościami. Jedynie elementy z 

widoków Spam i Kosz nie są tu wyświetlane. 

 Spam - tutaj trafiają podejrzane wiadomości. 

 Kosz jest miejscem, w którym znajdziesz usunięte 

przez siebie wiadomości. Możesz go opróżnić w dowolnym 

momencie. 

 Kontakty wyświetla listę adresów e-mail adresatów 

Twoich wiadomości i nadawców otrzymanej korespondencji. 

Możesz do nich dodawać bardziej szczegółowe informacje. 

 Lista zadań to funkcjonalna lista, która wyświetla się 

jak okno czatu, służąca jako organizer, gdzie w ramach 

wypunktowanej listy użytkownik konta może spisać zadania 

do wykonania, listę można modyfikować, nazywać, 

odświeżać, wysłać przez e-maila.  

Praca na koncie Gmail staje się łatwiejsza, dzięki 

funkcjom, które organizuje przychodzące wiadomości. Nie 

trzeba poświęcać tysiąca godzin, aby odnaleźć potrzebny na 

mail. Wystarczy skorzystać z opcji etykiet, filtrów bądź 

wyszukiwania. 

Dogodną opcją Gmail jest możliwość importowania 

poczty z różnych kont pocztowych. Aby to zastosować należy wejść w Ustawienia poczty, 

następnie wybrać zakładkę Konta i importowanie, kolejno Importuj pocztę i kontakty. 

Dzięki temu poczta jest „ściągana” na jedno konto pocztowe, co w konsekwencji daje 

oszczędność czasu i możliwość zarządzania otrzymanymi wiadomościami z jednego konta. 

Rys. 31. Linki nawigacyjne poczty 
Gmail. 

Źródło: opracowanie własne 

na podstawie [70]. 
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Etykiety 

 

Utworzenie i ręczne lub automatycznie zastosowanie etykiet umożliwia pogrupowanie 

pewnych wiadomości. Można stworzyć np. folder „Praca” bądź „Szef” lub „Projekt X”, w 

zależności od potrzeb. Obok posiadanej wiadomości należy zaznaczyć pole (w widoku 

Odebrane), a następnie utworzyć etykietę dla wiadomości – wybierając opcje Nowa etykieta i 

OK. Nazwa etykiety wyświetli się po lewej stronie, aby otworzyć folder  znaleźć wszystkie 

maile umieszczone w nim, wystarczy kliknąć w nazwę nowej etykiety (jak na rysunku 32.). 

Nazwa etykiety zostanie wyświetlona tuż przed wierszem tematu.

                                                                   

Rys. 32. Wygląd okna umożliwiającego zmianę etykiety na poczcie Gmail. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

W tej chwili możesz kliknąć przycisk Archiwizuj. Wiadomość zniknie z folderu 

Odebrane, ale będzie dostępna po kliknięciu odpowiedniej etykiety lub w folderze Wszystkie. 

Do zarchiwizowanych wiadomości można też dotrzeć poprzez wyszukiwanie. 

Zarchiwizowanie wiadomości ułatwia zachowanie porządku w folderze Odebrane. 

Filtry 

Opcją ułatwiającą ręczne porządkowanie wszystkich otrzymanych wiadomości jest 

funkcja Filtru. Filtr wykryje wiadomości od wskazanej osoby/grupy osób i automatycznie 

zastosuje odpowiednią etykietę (istnieje możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednio do 

odpowiedniej sekcji z pominięciem folderu Odebrane). Aby to zrobić, należy wykonać 

następujące czynności: 

1. Otwórz wiadomość od szefa/współpracownika. 

2. Z menu rozwijanego Więcej czynności wybierz polecenie Filtruj wiadomości tego 

typu. 

3. W polu Od wpisz adres e-mail swojej szefa/współpracownika.  

4. Kliknij przycisk Następny krok >.  

5. Zaznacz pole wyboru Zastosuj etykietę i kliknij opcję Szef/Praca w menu 

rozwijanym Wybierz etykietę. Możesz też zastosować inne opcje, takie jak Pomiń 
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folder Odebrane, która wyśle odpowiednie wiadomości bezpośrednio do sekcji 

Mama z pominięciem folderu Odebrane.  

6. Jeśli chcesz dodać etykietę do istniejących i przyszłych wiadomości, zaznacz pole 

wyboru Zastosuj także filtr do rozmów (Liczba wątków: x) poniżej. 

7. Kliknij przycisk Utwórz filtr. 

Etykiety czy filtry, niekoniecznie dopasowuje się do jednej osoby lub adresu e-mail. 

Istotną funkcją jest możliwość rozszerzenia i tworzenia filtrów, które wykrywają wiadomości 

zawierające określone słowa w temacie lub treści. Dzięki temu można automatycznie 

posortować wiadomości od szefa, w których znajduje się słowo „Projekt Alfa”. Filtry wciąż 

można edytować i zmieniać, poprzez wybór opcji Ustawienia, następnie modułu Filtry. 

Wyszukiwanie 

Kolejnym istotnym udogodnieniem jest wyszukiwanie  wiadomości (pole Wyszukaj 

wiadomość), poprzez wpisanie w pole wyszukiwarki odpowiedniego słowa, wyrażenia czy 

adresu. Wyniki wyszukiwania podświetlone są na żółto, w treści maila. Dzięki tej opcji, 

użytkownik konta Gmail, nie traci czasu oraz nerwów na monotonne „przewertowanie” konta 

pocztowego. 

 

Rys. 33. Wygląd okna przedstawiającego wyszukiwanie wiadomości w poczcie Gmail. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Dobrze jest porozmawiać – Czat i Google Talk 
 

 Z tego względu, aby ułatwić współczesną komunikację, zarówno w sprawach 

służbowych jak i prywatnych, Google zaproponowało dołączenie do poczty prostego w 

obsłudze i niewymagającego instalacji komunikatora, który jest całkowicie zsynchronizowany 

z najczęściej używanymi kontaktami (zalogowanymi na Gmailu). Poprzez opcje zapisywania 

Czatu (usługa możliwa również do dezaktywacji), zawsze można odnaleźć wiadomość 

niezależnie czy została ona wysłana w formie e-mailowej czy poprzez komunikator. Dzięki 

usłudze dostępnej poprzez konto Gmail – Czatowi – możesz komunikować się ze swoimi 

znajomymi za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto możesz zapraszać i dodawać nowych 

rozmówców za pomocą listy Szybkie kontakty. Istnieje możliwość sprawdzenia czy są 

dostępni on-line, dzięki graficznemu opisowi stanu aktywności. Możesz ustawiać opis oraz 

swój stan.  
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Czat dostępny na poczcie Gmail to łatwy sposób bezpośredniej komunikacji z 

rozmówcą. Po pierwsze, nie trzeba nic instalować, będąc posiadaczem konta Gmail, możesz 

rozmawiać z innymi użytkownikami konta Gmail. Ponadto, możesz rozszerzyć usługę 

rozmów o rozmowy głosowe instalując za darmo Google Talk.  

Istnieje możliwość wyłączenia możliwości rejestracji rozmów poprzez komunikator na 

kontach innych użytkowników. Czasami jest „niewygodne”, aby niektóre rozmowy pozostały 

na koncie rozmówcy, dlatego też opcja o której mowa (Wyłączyć rejestrowanie) zapewnia 

kontrolę i poufność wśród rozmówców.  

Google Czat działa w 19 interfesjach językowych, co ułatwia komunikację 

międzynarodową. Ponadto jest produktem całkowicie bezpłatnym. 

 

Google Talk 

To internetowy komunikator służący do rozmów w czasie rzeczywistym. Jest 

produktem bezpłatnym, aby go pobrać należy wejść na stronę 

http://www.google.com/talk/intl/pl/, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom gadżet” po czym 

Rys. 34. Wygląd okna poczty Gmail. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

http://www.google.com/talk/intl/pl/
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postępować zgodnie z instrukcjami instalacji. Usługa e-mailowa firmy Google oferuje 

wbudowany czat obsługiwany przez sieć Google Talk. Historia czatu jest możliwa do 

odczytania w archiwum Gmaila.  Zarówno w Czacie jak i Google Talku wyróżnia się cztery 

rodzaje graficznych oznaczeń statusu: 

 zielona kulka oznacza, że osoba jest on-line 

 żółta, że jest nieaktywna 

 czerwona, że jest zajęta 

 szara - offline 

 

Rys. 35. Wygląd okna komunikatora Google Talk. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

W przypadku problemów zawsze możesz skorzystać z zasobów Pomocy poczty 

Gmail, gdzie różnego typu przewodniki krok po kroku omawiają poszczególne funkcje. 

Zadanie 

Zadania dla osób nieposiadających konto Gmail: 

1. Załóż  konto Gmail, wchodząc na stronę wchodząc na stronę www.gmail.com. 

2. Zapoznaj się z wyglądem poczty oraz ustawić importowanie poczty z innego konta 

w celu wykonania kolejnych zadań. 

 

Zadanie dla osób posiadających konto Gmail i tych, które je założyły: 

3. Oznacz etykietami „Praca” wiadomości z dowolnego konta. 

4. Ustaw Filtr na dowolny adres. 

5. Wyszukaj wszystkie wiadomości ze słowem „dokument”. 

http://www.gmail.com/
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6. Ustaw opis „Już jestem” na czacie i zainicjować rozmowę z dostępnym on-line 

użytkownikiem poczty.  
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Laboratorium 2 
 

W kontekście telepracy omówiony został rozdział poświęcony nowym technologiom 

zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i oprogramowania (software), gdzie 

przedstawione zostały wybrane narzędzie ułatwiające komunikację zdalnego pracownika ze 

współpracownikami bądź szefem. Niniejsze laboratorium będzie wprowadzeniem do funkcji 

aplikacji Google, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas kontaktów zawodowych, 

ułatwiając tym samym wykonywanie pracy na odległość. 

Google Docs  

 

Biorąc pod uwagę pracę zdalną dokumenty Google są bardzo przydatną aplikacją, 

dzięki  której wspólnie z pracownikami można opracowywać projekty, dokumenty, dzielić się 

plikami, udostępniać je dla wybranych bądź wspólnie edytować. Można również umieszczać 

dla siebie dokumenty w Google Docs w celu łatwej organizacji i archiwizacji stworzonych już 

plików. 

Aby korzystać z aplikacji Google należy posiadać konto Gmail. Po zalogowaniu na 

koncie należy przejść w Dokumenty (w lewym górnym rogu), wygląd okna będzie 

prezentował się w taki sposób jak na rys. 36.  

 

Rys. 36. Wygląd okna Google Docs. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Tworzenie dokumentów 

Aby utworzyć nowy dokument należy kliknąć przycisk „Utwórz nowy”, a następnie 

wybrać typ dokumentu, który ma zostać utworzony. Teraz można zacząć pisać, wstawiać 

obrazy, tworzyć tabele i korzystać z wielu innych funkcji. 
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Wygląd okna przypomina wyglądem inne programy do edycji i tworzenia 

dokumentów tekstowy, stąd możliwa jest bardzo intuicyjna obsługa narzędzi oferowanych 

przez aplikację Google. Pasek narzędzi, ukazany na rys. 37. przedstawia uniwersalne ikony 

do tworzenia dokumentów tekstowych. W celu utrwalenia wiedzy zostały one przedstawione 

w tabeli 9. z odpowiednimi klawiszami skrótów: 

 

 
Tabela 9. Opis paska narzędzi z uwzględnieniem skrótów klawiszowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Ikona narzędzia 
Nazwa Opis Skrót 

klawiszowy 

 

Cofnij Umożliwia cofnięcie ostatniej 

czynności 
Ctrl+Z 

 

Ponów Umożliwia ponowienie cofniętej 

czynności 
Ctrl+Y 

 

Wytnij Umożliwia wytniecie całego 

dokumentu, lub jego elementu 
Ctrl+X 

 
Kopiuj Kopiuje tekst lub obraz do schowka Ctrl+C 

 

Wklej Wkleja tekst lub obraz ze schowka w 

wybrane miejsce 
Ctrl+V 

 
Pogrubienie Pogrubia zaznaczony tekst Ctrl+B 

 

Kursywa Zamienia zaznaczony tekst na 

pochylony 
Ctrl+I 

Rys. 37. Wygląd paska narzędzi w aplikacji Google Docs. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Podkreślenie Podkreśla zaznaczony tekst Ctrl+U 

 
Czcionka Zmienia typ czcionki ------------ 

 
Rozmiar Zmienia rozmiar czcionki ------------ 

 
Kolor tekstu Zmienia kolor tekstu ------------ 

 

 

Kolor tła tekstu Zmienia kolor tła ------------ 

 

Dodaj lub usuń 

link 

Dodaje lub usuwa link 
Ctrl+K 

 

Lista 

numerowana 

Numeruje listę 
Ctrl+7 

 
Lista punktowana Tworzy wypunktowaną listę Ctrl+8 

 
Zmniejsz wcięcie Zmniejsza wcięcie ------------ 

 
Zwiększ wcięcie Zwiększ wcięcie ------------ 

 

Wyrównanie do 

lewej 

Wyrównuje tekst do lewej 
Ctrl+L 

 

Wyrównanie do 

środka 

Wyrównuje tekst o prawej 
Ctrl+R 

 

Wyrównanie do 

prawej 

Wyrównuje tekst do środka 
Ctrl+E 

 
Sprawdź pisownię Sprawdza pisownie Ctrl+Shift+K 

 

Style Pozwala na utworzenie własnego stylu 

tekstu 
------------ 
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Drukuj Drukuje dokument Ctrl+P 

 
Zapisz Zapisuje dokument Ctrl+S 

 

Aby zapisać dokument należy kliknąć w dowolnym miejscu na tytuł dokument, 

następnie zmienić jego nazwę i zapisać plik. Można zapisać plik klikając na przycisk 

„Zapisz” lub klikając na przycisk „Zapisz i zamknij” wtedy dokument zostania automatycznie 

zamknięty. Można również zamknąć plik bez wcześniejszego zapisania go. 

Jeśli użytkownik stworzy już kilka dokumentów i zostaną one zapisane to zawsze będą 

wyświetlane w kolejności chronologicznej. Jeśli użytkownik będzie chciał zmienić rodzaj 

sortowania może również posortować pliki alfabetycznie. Wystarczy kliknąć na nagłówek 

kolumny w, której znajdują się pliki.  

Użytkownik ma również możliwość organizowania swoich plików. W tym celu 

umożliwiono tworzenie folderów. Użytkownik sam decyduje o liczbie folderów, jak również 

o ich nazwie i plikach, które się w nich znajdują. Użytkownik może również udostępniać 

innym tylko wybrane przez siebie foldery i pliki, jak również może odpowiednio sortować 

foldery, w taki sam sposób jak sortował pliki. Foldery umożliwiają uporządkowanie plików w 

wielu kategoriach. 

Istnieje możliwość tworzenia własnych plików, edytowania cudzych plików, jak 

również nasze pliki mogą być edytowane i oglądane przez innych. Z czasem plików tych 

może się uzbierać naprawdę dużo, aby nie pomylić plików zostały one bardzo przejrzyście 

podzielone na podstawowe foldery. Foldery te widoczne są z lewej strony programu i 

rozróżniamy następujące foldery: 

 

 

 

 

• Będące moją własnością (Owned by me) 

• Otwarte przez mnie (Opened by me) 

• Udostępnione dla mnie (Shared by me) 

• Ulubione, oznaczone gwiazdką (Starred) 

• Ukryte (Hidden) 

• Kosz (Trash) 

 

 

 

 Rys. 38.Pasek boczny, porządkujący 
foldery w Google Docs. 

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie [70]. 
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Wyrzucając plik do kosza, nie jest on ostatecznie usunięty z Dokumentów Google. 

Zostaje on przeniesione do folderu Kosz skąd można go definitywnie usunąć lub zostawić. 

 

Przesyłanie dokumentu  

 

Do dokumentów Google w dowolnym momencie możesz przesyłać istniejące 

dokumenty. W tym celu wykonaj następujące czynności:  

1.Kliknij przycisk Prześlij w górnej części paska bocznego na stronie z listą 

dokumentów. 

2.Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz odpowiedni dokument. 

3.Kliknij przycisk Otwórz. 

4.Kliknij przycisk Prześlij plik. Przesłany plik pojawi się na liście dokumentów. 

 

Udostępnianie dokumentu 

 

Po utworzeniu własnego dokumentu Google możesz udostępnić go swoim znajomym, 

współpracownikom i rodzinie. Jest to możliwe z poziomu listy dokumentów lub wybranego 

dokumentu. 

 

Udostępnianie z poziomu listy dokumentów: 

1.Na liście dokumentów zaznacz pola wyboru obok dokumentów, które chcesz 

udostępnić, a następnie kliknij przycisk Udostępnianie. 

2.Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz dodać.  

3.Z listy rozwijanej wybierz pozycję jako współpracownicy lub jako osoby 

przeglądające.  

4.Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij zaproszenie (ta czynność jest 

opcjonalna). 



 

120 
 

 
Rys. 39. Wygląd okna udostępnij innym w Google Docs. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Udostępnianie bezpośrednio z poziomu dokumentu:  

1.Kliknij opcję Udostępnij > Udostępnij innym. 

2.Wybierz opcję jako współpracownicy, jeśli chcesz umożliwić wybranym osobom 

wprowadzanie zmian w dokumencie. Wybierając opcję jako osoby przeglądające, 

udostępniasz dokument tylko do wyświetlania.  

3.Wprowadź adresy e-mail lub listy adresowe, które chcesz dodać. 

4.Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Zaproś współpracowników. Następnie możesz 

wysłać zaproszenie (jest to opcjonalne). W przeciwnym razie możesz pominąć ten krok, 

klikając przycisk Dodaj bez wysyłania zaproszenia. Współpracownicy i osoby przeglądające 

uzyskają dostęp do dokumentu z poziomu swoich list dokumentów, ale nie otrzymają 

zaproszenia w e-mailach. 

Wyszukiwanie dokumentów 

 

Google Dokumenty umożliwia również wyszukiwanie dokumentów. Wystarczy 

wpisać szukane słowo jeśli znamy tytuł, lub słowa kluczowe jeśli nie szukamy konkretnego 

dokumentu tylko dokumentu na dany temat i kliknąć przycisk „Przeszukaj dokumenty”. 

Dostępne są również zaawansowane opcje wyszukiwania. Wyszukiwane dokumenty 

wyświetlają się w formie listy. 

Wszystkie tworzone pliki są od samego początku, czyli od momentu ich tworzenia 

automatycznie zapisywane. Opcję tę wprowadzono, aby nie było możliwości utraty cennych 

danych przez użytkowników. 
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Ponadto istnieje możliwość zmiany języka Google Docs, poprzez wejście w opcje 

Ustawienia, następnie klikając moduł Ogólne, gdzie znajduje się rozwijana lista języków do 

wyboru. 

W przypadku problemów, można korzystać z zakładki Pomoc, którą oferuje Google.  

 

 

Zadania 

1. Utwórz dokument, który będzie krótkim wprowadzeniem do tego czym zajmuje 

się dowolnie wybrana firma. Do dokumentu należy wkleić zdjęcie firmy. 

Następnie zapisz plik pod dowolną nazwą. Zmień nazwę pliku, klikając w jego 

tytuł. Kolejnym krokiem jest przeniesienie go do folderu „Ukryte”.  

2. Prześlij dowolnym plik do Dokumentów Google. Następnie udostępnij go dla 1 

osoby jako przeglądającej plik i 2 jako edytujących.  
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Laboratorium 3 
 

W kontekście telepracy omówiony został rozdział poświęcony nowym technologiom 

zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i oprogramowania (software), gdzie 

przedstawione zostały wybrane narzędzie ułatwiające komunikację zdalnego pracownika ze 

współpracownikami bądź szefem. Niniejsze laboratorium będzie wprowadzeniem do funkcji 

aplikacji Google, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas kontaktów zawodowych, 

ułatwiając tym samym wykonywanie pracy na odległość. 

Arkusz Kalkulacyjny Google Docs 
 

 

Rys. 40. Wygląd okna Google Docs - Arkusz Kalkulacyjny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Tworzenie i edycja  

 

Aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny, otwórz listę dokumentów, kliknij menu 

rozwijane Nowy i wybierz polecenie Arkusz kalkulacyjny. 



 

123 
 

 
Rys. 41. Wygląd rozwijanego menu, pozwalającego na utworzenie nowego dokumentu, prezentacji, arkusza... 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Do arkuszy kalkulacyjnych Google w dowolnym momencie można przesyłać 

istniejące arkusze. W tym celu należy wykona następujące czynności:  

1. Kliknij przycisk Prześlij w górnej części paska bocznego na stronie z listą 

dokumentów. 

2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz odpowiedni arkusz kalkulacyjny. 

3. Kliknij przycisk Otwórz. 

4. Kliknij przycisk Prześlij plik. Przesłany plik pojawi się na liście dokumentów. 

 

Po otworzeniu arkusza kalkulacyjnego należy wprowadzić do niego dane.  Wszystkie 

dane wprowadzane do komórek nazywane są wartościami. Wartościami przeważnie są liczby 

i symbole (np. +. -, =), ale mogą to być też słowa. Zwykle w arkuszu słowa wprowadza się 

tylko po to aby nazwać odpowiednie komórki. Dane wprowadzamy do aktywnej komórki. 

Komórka staje się aktywna wtedy gdy na nią raz klikniemy. Komórka aktywna jest zawsze 

podświetlona. „Przemieszczać się” między komórkami można klikając lewym przyciskiem 

myszy na wybraną komórkę lub za pomocą klawiatury (Tab, strzałki lub Enter). 

Klucze klawiszowe używane do nawigacji w arkuszu: 

 Tab lub → – przesuń się o jedna komórkę w prawo, 

 Enter lub ↓ – przesuń się o jedna komórkę w dół, 

 Shift+Enter lub ↑ - przesuń się o jedną komórkę w górę, 

 Shift+Tab lub ← - przesuń się o jedną komórkę w lewo, 

 Ctrl+Home – przejdź do pierwszej komórki, 

 Ctrl+End – przejdź do ostatniej komórki, 

 Ctrl+↓ - przejdź do samego dołu arkusza, 

 Ctrl+↑ - przejdź do samej góry arkusza, 

 Ctrl+← - przejdź do lewej strony arkusza, 

 Ctrl+→- przejdź do prawej strony arkusza, 

 Ctrl+spacja – zaznacz całą kolumnę, 
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 Shift+spacja – zaznacz cały wiersz, 

 Shift+strzałki - trzymając Shift i klikając odpowiednia strzałki zaznaczamy 

kolejne komórki. 

 

Rys. 42. Wygląd okna przedstawiającego Wstawianie funkcji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Wstawianie gadżetów 

 

Istotną opcją jest możliwość wstawienia Gadżetów. (Opcja Wstaw→Gadżet). Do 

gadżetów zaliczamy: 

 Wykresy – liniowe, kołowe, warstwowe, słupkowe, wskaźniki ruchome, rozproszone i 

inne. 

 Tabele. 

 Mapy – zwykłe i termiczne. 

 Sieć – wyszukiwarki. 

 Diagramy – wykres organizacyjny. 

 Finanse. 

 Niestandardowe. 

 Można również utworzyć własny gadżet.  

 

Opublikować i wysłać Arkusz można tak samo jak Dokumenty. Dodatkowo przy 

Arkuszach można jeszcze ustawić opcje powiadomień. W tym celu należy kliknąć przycisk 

Udostępnij i wybrać opcję Ustaw reguły powiadomień. Pojawi się następujące okno: 



 

125 
 

 

Rys. 43. Wygląd okna umożliwiającego Ustawianie reguł powiadomieo. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Równoczesne edytowanie i przeglądanie 

 

Jeśli ten sam arkusz kalkulacyjny jest edytowany jednocześnie przez wiele osób, pod 

menu rozwijanym Udostępnij wyświetlana jest lista użytkowników, którzy otworzyli ten 

arkusz. Klikając strzałki po prawej stronie nazw użytkowników, możesz rozpocząć czat z 

osobami przeglądającymi i współpracownikami na temat wprowadzanych zmian. Arkusz 

kalkulacyjny może być jednocześnie edytowany lub wyświetlany prze 50 użytkowników. 

Arkusz kalkulacyjny może być udostępniany na tej samej zasadzie co dokument 

tekstowy Google Docs. Kierując się następującymi wskazówkami: Udostępnianie z poziomu 

listy dokumentów: 

1. Na liście dokumentów zaznacz pola wyboru obok elementów, które chcesz 

udostępnić, a następnie kliknij przycisk Udostępnianie.  

2. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz dodać.  

3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję jako współpracownicy lub jako osoby 

przeglądające.  

4. Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij zaproszenie (ta czynność jest opcjonalna).  

Udostępnianie bezpośrednio z poziomu arkusza kalkulacyjnego:  

1. Kliknij opcję Udostępnij > Zaproś inne osoby.  

2. Wybierz opcję Do edytowania, jeśli chcesz umożliwić wybranym osobom 

wprowadzanie zmian w arkuszu kalkulacyjnym. Wybierając opcję Do wyświetlania, 

udostępniasz arkusz tylko do przeglądania.  

https://docs.google.com/
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3. Wprowadź adresy e-mail lub listy adresowe, które chcesz dodać.  

4. Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij (ta czynność jest opcjonalna). Aby nie 

wysyłać zaproszenia, kliknij link Dodaj bez wysyłania zaproszenia. 

Współpracownicy i osoby przeglądające będą miały dostęp do arkusza kalkulacyjnego 

z poziomu swoich list dokumentów, ale nie otrzymają zaproszenia w wiadomości e-

mail.  

Arkusz kalkulacyjny można zamieścić na stronie internetowej lub blogu, udostępniając go 

dla wszystkich.  

W przypadku problemów możesz skorzystać z Pomocy, którą oferuje Aplikacja 

Google. 

Zadania 

1. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny, w którym umieścisz listę osób biorących udział w 

projekcie wraz z danymi teleadresowymi. Następnie udostępnij ten plik wszystkim 

współpracującym z Toba osobom. 

2. W arkuszu kalkulacyjnym zrób symulację następującego wykresu przedstawiającego 

formę zatrudnienia w firmie telepracowników: 

 ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę – 3 

 ilość osób zatrudnionych na umowę o dzieło – 14 

 ilość osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 18 

 

Następnie prześlij ten wykres do działu kadr (wybrany przez Ciebie adres), zakładając reguły 

powiadomienia w przypadku: 

 wprowadzenia dowolnych zmian 

 dodania lub usunięcia współpracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=66343
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Laboratorium 4  
 

W kontekście telepracy omówiony został rozdział poświęcony nowym technologiom 

zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i oprogramowania (software), gdzie 

przedstawione zostały wybrane narzędzie ułatwiające komunikację zdalnego pracownika ze 

współpracownikami bądź szefem. Niniejsze laboratorium będzie wprowadzeniem do funkcji 

aplikacji Google, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas kontaktów zawodowych, 

ułatwiając tym samym wykonywanie pracy na odległość. 

Praktyczny wymiar prezentacji w Google Docs  
 

Co można robić za pomocą prezentacji w Google Dokumenty? 

 Tworzyć prezentacje. 

 Udostępniać i edytować prezentacje znajomym i współpracownikom. 

 Importować i przekształcać istniejące już prezentacje. 

 Pobierać pliki prezentacji w formatach PDF, PPT, lub TXT. 

 Łatwo edytować prezentacje. 

 Wstawiać obrazy i filmy. 

 Formatować slajdy odpowiednio do własnych kompetencji. 

 Oglądać w czasie rzeczywistym prezentacje w trybie online w dowolnie 

wybranych miejscach. 

 Publikować prezentacje w witrynie internetowej i tym samym umożliwić do 

nich dostęp szerokiej publiczności. 

Aby zacząć tworzyć prezentacje należy zalogować się na stronie głównej. Następnie z menu 

Utwórz nowe należy wybrać opcję Prezentacja. Pojawi się nowe gotowe do tworzenia nowej 

prezentacji, będzie wyglądać następująco: 

 

 
Rys. 44. Wygląd okna Prezentacji Google Docs. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Tworzenie prezentacji 

W celu szybkiego utworzenia prezentacji można skorzystać z pomocy w tworzeniu 

projektu w postaci galerii szablonów. Każdy szablon zawiera standardowy tekst, który 

możesz zastąpić własną treścią, a także wstępnie ustawione style. Galerię szablonów możesz 

też otworzyć z poziomu dowolnej prezentacji, wybierając kolejno pozycje Plik>Nowe>Na 

podstawie szablonu. Do tworzonej prezentacji w każdym momencie można dodać już 

wcześniej zrobioną kierując się następującymi wskazówkami: 

1. Kliknij przycisk Prześlij w górnej części paska bocznego na stronie z listą 

dokumentów. 

2. Kliknij przycisk Przeglądaj. 

3. Wybierz prezentację, którą chcesz otworzyć. 

4. Kliknij przycisk Otwórz. 

5. Kliknij przycisk Prześlij plik. Przesłany plik pojawi się na liście dokumentów. 

Edycja prezentacji 

 

 Do prezentacji możesz użyć zarówno własnego tła jak i przedstawionego w galerii. 

Aby skorzystać w przygotowanego motywu/tła kliknij polecenie z paska narzędzi: Formatuj 

> Ustawienia prezentacji > Zmień motyw lub Zmień tło. W przypadku zmiany tła 

modyfikacje dotyczą automatycznie całej prezentacji, jeżeli zaznaczone jest opcja „Zastosuj 

tło do wszystkich slajdów” w przeciwnym razie, tło zastosowane jest do wybranego slajdu. 

Wygląd okna przedstawia rys. 45. 

 

Rys. 45. Wygląd okna umożliwiającego zmianę tła. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

http://docs.google.com/templates
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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Tłem dla tworzonej prezentacji może być również wstawiony przez nas obraz, który 

importowany jest w oknie Zmień tło.  Dla uzyskania najlepszych wyników używaj obrazów o 

proporcjach 4:3 i rozdzielczości 800x600. 

 

W przypadku opcji Zmień motyw, należy wybrać opcjonalny motyw, który zostanie 

zastosowany do całej prezentacji, zaznaczając motyw, kolor tła zostaje utracony. Wygląd 

okna Zmiany motywu przedstawia rys. 46. 

 

Rys. 46. Wygląd okna umożliwiającego Zmianę kompozycji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Wstawianie obrazów i filmów wideo 

 

 Aby uatrakcyjnić prezentacje istnieje możliwość wstawienia obrazu bądź pliku wideo. 

Wklejając obraz należy pamiętać o prawach autorskich, nie z wszystkich obrazów można 

swobodnie korzystać! W celu importowania obrazu należy kliknąć ikonę z paska narzędzi 

importuj obraz (rys. 47.), a także wskazać skąd obraz ma być importowany, co przedstawia 

rys. 48. Istnieją dwie możliwości wstawienia obrazu, poprzez wskazanie odpowiedniego 

adresu internetowego lub bezpośrednio miejsce zapisania na dysku lokalnym. Obraz w 

prezentacji można przesuwać poprzez przeciąganie myszką w dowolne miejsce slajdu. 
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Rys. 47. Wygląd paska narzędzi umożliwiający Wstawianie obrazu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

 

Rys. 48. Wygląd okna Wstaw obraz. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

 

Prezentacje można wzbogacić również poprzez wstawienie filmów wideo. W tym celu 

należy wybrać opcję Wstaw > Wideo. W oknie Wybierz wideo, należy wpisać adres, pod 

którym dostępny będzie film. Film można tak jak obraz dostosować do wybranego miejsca 

slajdu, ponadto można go zminimalizować bądź rozszerzyć na cały ekran.  
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Rys. 49. Wygląd okna umożliwiającego Wybór wideo. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Udostępnianie i publikowanie 

 

Aby udostępnić prezentacje współpracownikom lub osobom, które mają prawo ją 

przeglądać należy postępować analogicznie do udostępniania dokumentów tekstowych czy 

arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Google. 

1. Na liście dokumentów zaznacz pola wyboru obok pozycji, które chcesz udostępnić, a 

następnie kliknij przycisk Udostępnianie.  

2. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz dodać.  

3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję jako współpracownicy lub jako osoby 

przeglądające.  

4. Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij zaproszenie (ta czynność jest opcjonalna).  

Udostępnianie bezpośrednio z poziomu dokumentu lub prezentacji:  

1. Kliknij opcję Udostępnij > Udostępnij innym.  

2. Zależnie od potrzeb wybierz opcję jako współpracownicy lub jako przeglądający.  

https://docs.google.com/


 

132 
 

3. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz dodać.  

4. Kliknij opcję Zaproś współpracowników lub Zaproś osoby przeglądające.  

5. Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij (ta czynność jest opcjonalna).  

 

Co istotne, prezentacja można udostępnić maksymalnie 200 wybranym 

użytkownikom (współpracownikom i osobom przeglądającym). Jednak po opublikowaniu 

prezentacji każdy będzie mógł uzyskać do niej dostęp. Jeżeli chodzi o edycję, może być 

edytowana i/lub wyświetlana przez maksymalnie 10 użytkowników. 

Istnieje możliwość publikacji prezentacji, w takim wypadku liczba osób mających do 

niej dostęp wzrośnie. Ponadto umieszczenie w Internecie prezentacji jest bezpieczne z tego 

względu, że prezentacja nie będzie uwzględniana w żadnym indeksie wyszukiwania. 

Występuje tu jednak jedna nowa opcja Opublikuj/Umieść. Aby skorzystać z tej opcji należy: 

1. Kliknij przycisk Udostępnij. 

2. Wybierz opcję Opublikuj/Umieść. 

3. W otwartym oknie kliknij przycisk Opublikuj dokument (wygląd okna przedstawia 

rys. 50. i rys.51.) 

4. Udostępnij ten link osobom, którym chcesz umożliwić dostęp do prezentacji. 

 

Rys. 50. Wygląd okna umożliwiającego Umieszczania/Opublikowanie prezentacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

Prezentacja będzie dostępna za pośrednictwem tego adresu URL do czasu jej usunięcia 

lub wycofania jej publikacji. Aby wycofać publikację, wystarczy kliknąć przycisk Zakończ 

publikowanie na karcie Opublikuj. Spowoduje to zablokowanie dostępu do prezentacji za 

pośrednictwem opublikowanego adresu URL. 
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Rys. 51. Wygląd okna umożliwiającego Umieszczania/Opublikowanie prezentacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

W opcjach publikacji można zapisać dowolny rozmiar odtwarzacza, czas 

przechodzenia jednego slajdu do drugiego, dwie opcje do zaznaczenia Rozpocznij pokaz 

slajdów natychmiast po załadowaniu odtwarzacza i/lub Po ostatnim slajdzie uruchom 

pokaz ponownie. Ponadto umieszczony jest link, pod którym obecna jest prezentacja. 

W przypadku problemów możesz skorzystać z Pomocy, którą oferuje Aplikacja 

Google. 

 

Zadanie 

1. Stwórz krótką prezentację na temat bezpiecznych placów zabaw dla dzieci. 

Zamieść w niej film oraz obraz z dowolnego źródła. Tak, aby film był 

pełnoekranowy. Wybierz kompozycję „pęcherzyki”. Następnie zapisz jako 

prezentacja „Plac zabaw”. Udostępnij dla 3 osób jako edytujących oraz jednej jako 

przeglądającej. Prezentację oznacz gwiazdką. Przed udostępnieniem prezentacji 

sprawdź czy działa. Następnie opublikuj plik, link do prezentacji prześlij 

wybranym 5 współpracownikom. 
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Laboratorium 5  
 

W kontekście telepracy omówiony został rozdział poświęcony nowym technologiom 

zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i oprogramowania (software), gdzie 

przedstawione zostały wybrane narzędzie ułatwiające komunikację zdalnego pracownika ze 

współpracownikami bądź szefem. Niniejsze laboratorium będzie wprowadzeniem do funkcji 

aplikacji Google, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas kontaktów zawodowych, 

ułatwiając tym samym wykonywanie pracy na odległość. 

 

Praktyczny wymiar Kalendarza Google  

 

Zdecydowanie istotną aplikacją z punktu widzenia telepracownika, która ułatwia 

organizację czasu, pomaga zaplanować tydzień, miesiąc itd. Ponadto pomaga organizować 

pracę w firmie. Narzędzie pozwala dodawać wydarzenia i wysyłać zaproszenia, wyszukiwać 

ważne wydarzenia. Istotnym elementem jest możliwość importowania kalendarzy z innych 

aplikacji np. Yahoo Calendar czy Microsoft Outlook. (Aby rozpocząć kliknij moduł 

Ustawienia, a następnie Importuj kalendarz). W celu korzystania z kalendarza Google 

należy być posiadaczem konta Gmail, po zalogowaniu wybrać w lewym górnym rogu opcje 

Kalendarz.  

 

 

 

Rys. 52. Wygląd okna Kalendarza Google. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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1. Widok dnia tygodnia i miesiąca Funkcjonalność tych zakładek polega na 

wyświetlenie kalendarza w widoku dnia, tygodnia, miesiąca lub następnych czterech dni. W 

zakładce Plan dnia wydarzenia są wyświetlane w postaci listy, a widok Następne 4 dni można 

dostosować do własnych potrzeb. 

 

2. Przechodzenie do przodu i wstecz 

Strzałki ułatwiają przechodzenie w czasie do przodu i wstecz. Istnieje możliwość użycia  

również klawiszy J i K jako skrótów klawiaturowych.  

3. Wybieranie dni do wyświetlania 

Można określić wyświetlane w głównym kalendarzu dni, klikając żądane daty w 

minikalendarzu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie wydarzeń 

 

1.Dodawanie wydarzeń za pomocą formularza 

Wydarzenia można dodawać również za pomocą normalnego formularza. W celu 

rozpoczęcia należy kliknąć pozycję „Utwórz wydarzenie”.   

2. Importowanie wydarzeń z innych programów 

Rys. 53. Wygląd okna Kalendarza Google. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Wydarzenia można importować z innych programów kalendarzowych, takich jak 

Yahoo! Calendar i Microsoft Outlook. Aby rozpocząć proszę kliknąć pozycję „Ustawienia”, 

a następnie „Importuj kalendarz”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenia i powiadomienia 

 

1.Wysyłanie zaproszeń  

Funkcjonalność narzędzia związana jest z możlwiością zaproszenia innych osób do 

udziału w dowolnym wydarzeniu z własnego kalendarza, wystarczy dodać ich adresy e-

mailowe w sekcji Goście danego wydarzenia.   

2. Potwierdzenia udziału gości  

Goście mogą potwierdzać pocztą elektroniczną udział w wydarzeniu, do którego 

zostali zaproszeni, nawet jeśli nie używają Kalendarza Google. 

3. Komentarze gości  

Komentarze przesłane przez gości są widoczne dla wszystkich zaproszonych.   

4. Przypomnienia o wydarzeniach  

Rys. 54. Wygląd okna Kalendarza Google przedstawiający możliwośd zapraszania gości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Przypomnienia pomagają  pamietać o ważnych wydarzeniach. Powiadomienia mogą 

być w formie e-maili, pop-upów lub wiadomości wysyłanych bezpośrednio na telefon 

komórkowy użytkownika.  

 

Rys. 55. Wygląd okna Kalendarza Google przedstawiający Zaproszenia i powiadomienia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Zarządzanie wieloma kalendarzami 

 

1. Tworzenie wielu kalendarzy 

Można utworzyć różne kalendarze dla różnych sfer życia, na przykład oddzielny 

kalendarz spotkań z klientami i spotkań z pracownikami. Aby rozpocząć, kliknij symbol 

„plus” obok pozycji Moje kalendarze.      

2. Subskrypcja dodatkowych kalendarzy 

Aby wyświetlić udostępnione kalendarze obok własnych należy kliknąć symbol „plus” 

obok pozycji „Inne kalendarze”. Ponadto użytkownik może wyszukać kalendarze publiczne, 

wyświetlić kalendarze znajomych i automatycznie dodać święta. 

3. Pokazywanie i ukrywanie kalendarzy 

Te pola wyboru umożliwiają pokazywanie i ukrywanie wydarzeń z różnych 

kalendarzy w celu dostosowania wyświetlanych informacji. 

4. Zmienianie koloru kalendarzy 



 

138 
 

Funkcja umożliwia zmianę koloru wydarzeń z różnych kalendarzy, aby zwiększyć 

czytelność wyświetlanych informacji. W tym celu należy kliknąć mały trójkąt obok nazwy 

kalendarza, aby wybrać nowy kolor. 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Udostępnianie kalendarza 

 

1. Ustawienia udostępniania kalendarza 

Można udostępnić cały kalendarz, co jest przydatne w przypadku kalendarzy 

grupowych. Kliknij mały trójkąt obok nazwy kalendarza, a następnie wybierz polecenie 

„Udostępnij ten kalendarz”. 

2. Udostępnianie znajomym 

Funkcja umożliwia proces kontrolowania udostępniania kalendarza oraz informacji 

wyświetlanym innym. Kalendarze można udostępniać określonym osobom.     

3. Udostępnianie całemu światu 

Rys. 56. Wygląd okna Kalendarza Google przedstawiający  Zarządzanie wieloma kalendarzami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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Można również udostępnić kalendarz publicznie i umożliwić jego przeszukiwanie 

innym użytkownikom. 

 

Decyzje użytkownika  

W Kalendarzu Google można wybrać zakres udostępniania informacji o wydarzeniach 

innym osobom. Kalendarz Google umożliwia ustawienie całości lub części kalendarzy jako  

prywatnych i niedostępnych dla innych użytkowników dostępnych tylko dla osób wybranych 

przez użytkownika lub ogólnie dostępnych i uwzględnianych w wynikach wyszukiwania 

Google.  

Na koncie w każdej chwili można zmienić preferencje udostępniania i dostępu, a także 

wszystkie inne ustawienia i preferencje Kalendarza Google. Wydarzenia utworzone we 

własnych kalendarzach można modyfikować i usuwać. Wydarzenia, do których zaprosisz 

inne osoby, po usunięciu z Twojego kalendarza mogą nadal widnieć w kalendarzach tych 

osób. Ze względu na metodę świadczenia usługi usunięcie może nie być natychmiastowe, 

a kopie informacji kalendarza mogą zostać zachowane na nośnikach kopii zapasowych.  

 

Ustawienia kalendarza 

 

Istotną funkcją, która wprowadza zmiany w zarządzaniu kalendarzem, a przede 

wszystkim pozwala na udostępnianie kalendarza innym osobom jest opcja Ustawienia, w 

której znajdują się trzy zakładki: Szczegóły kalendarza (rys. 57.), Udostępnij ten kalendarz 

(rys. 58.) oraz Powiadomienia (rys. 59.).  

Zakładka Szczegóły kalendarza przedstawia m.in. nazwę kalendarz, opis, lokalizację z 

uwzględnieniem strefy czasowej oraz osadzenie kalendarza np. na Google Sites.  

 

Rys. 57.Wygląd okna Ustawieo Kalendarza Google, zakładka Szczegóły kalendarza. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 
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 Kolejny moduł, przedstawia rys. 58. Ustawień kalendarza Google umożliwia 

udostępnianie kalendarza, opcja ta jest bardzo ważna w przypadku częstej wymiany danych, 

współdzielenia obowiązków czy wspólnej pracy nad projektem, którego organizacja 

rozpisana jest w kalendarzu Google. 

W zakładce tej znajdują się następujące informacje: 

 Udostępnij ten kalendarz publicznie 

 Udostępnij tylko informacje o moim stanie Wolny/Zajęty (ukryj szczegóły) 

 Udostępnij określonym osobom -> możliwe jest wprowadzenie adresów mailowych 

osób, którym kalendarz zostanie udostępniony oraz kontrola uprawnień dodanych 

osób poprzez określenie w jakim stopniu dana osoba może edytować kalendarz:  

 

Rys. 58. Widok fragmentu okna Udostępniania kalendarza – Ustawienia uprawnieo. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Rys. 59. Wygląd okna Ustawieo Kalendarza Google, zakładka Udostępnij ten kalendarz. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

Aby nie zapomnieć o żadnym wydarzeniu ustalonym w kalendarzu Google, istnieje 

możliwość otrzymywania na pocztę lub telefon komórkowy przypomnień (rys. 60.) W 

zakładce Ustawienia -> Przypomnienia edytowane jest domyślne przypomnienie. Również w 

tej zakładce należy skonfigurować swój telefon komórkowy, jeżeli przypomnienia będą 
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przychodzić właśnie w takiej formie. Omawiana zakładka umożliwia także ustawienie 

godziny i daty przed danym wydarzeniem, kiedy będzie przychodziło powiadomienie. 

 

Rys. 60. Wygląd okna Ustawieo Kalendarza Google, zakładka Powiadomienia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [70]. 

 

 

Zadanie 

1. Zaloguj się na koncie Gmail oraz wejdź w produkt Kalendarz. Zaplanuj dwa tygodnie 

zajęć, które będą konieczne do usprawnienia pracy Komitetu Rodzicielskiego przed 

organizowaną akademią z okazji baliku dla klasy 3 SP (pieczenie ciasta, opieka 

rodziców, zorganizowanie nagród, przygotowanie konkursów itd.). Przygotowany 

kalendarz udostępnij pozostałym rodzicom zaangażowanym w pracę, zaznaczając 

opcję dokonywania zmian oraz możliwości edycji. 
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Zakończenie 
 

Dzięki zmianom gospodarczym na rynku pracy oraz wprowadzeniu uelastycznionych 

form zatrudnienia zmienia się perspektywa pracy we współczesnym świecie. W konsekwencji 

otwiera to nowe ścieżki kariery bądź utrzymania się na rynku pracy dla osób, które wcześniej 

miały z tym trudności. Telepraca, zgodnie z ogólnymi i uniwersalnymi, punktami definicji to 

praca poza siedzibą firmy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, gdzie liczy się 

ukierunkowanie na efekty, a nie czas poświęcony na dane zlecenie, jest szansą aktywizacji 

zawodowej osób, a tym samym w sposób pośredni wpływa na zmniejszenie bezrobocia. 

Biorąc pod uwagę zmiany społeczne - telepraca jest następstwem wynikającym z nowego 

modelu społeczeństwa – społeczeństwa postindustrialnego, a motorem sprzyjającym jej 

rozwojowi jest szybkie tempo zmian w sektorze ICT. Wszystko to zależy jednak od sytuacji 

politycznej, ekonomicznej i gospodarczej kraju, a także poziomu edukacji i kultury, które 

warunkują stopień zaawansowania elastycznych form pracy. Ponadto telepraca sprzyja 

również łączeniu obowiązków rodzinnych z karierą zawodową. Jako jedna z nielicznych form 

zatrudnienia, pozwala wykonywać obowiązki względem pracodawcy jednocześnie nie 

zaniedbując relacji rodzinnych. Innym aspektem telepracy jest możliwość nawiązania 

współpracy z międzynarodowymi firmami, które idealnie odpowiadają na potrzeby 

społeczeństwa informacyjnego, pracując w modelu 24 godzinnym na zleceniem, co zwiększa 

efektywność korporacji, ograniczając czas zleceniodawcy na oczekiwany rezultat. Sytuacja ta 

modeluje również gospodarkę, która staje się otwarta na współpracę transnarodową, a nawet 

transkontynentalną, rozwijając firmę, a także nadając jej pewnego rodzaju prestiż na rynku 

światowej gospodarki. 

Niniejsze opracowanie miało na celu wprowadzenie do nowej formy zatrudnienia – 

telepracy. Praca została podzielona na dwie części – pierwszą teoretyczną i drugą praktyczną, 

co pozwoli połączyć teorię niezbędną do zrozumienia nowej formy zatrudnienia z 

ćwiczeniami praktycznymi poprzez omówienie oraz zaprezentowanie narzędzi wspierających 

telepracę. W szerokim zakresie przedstawiono jej aspekty związane z historią telepracy, 

psychologią i socjologią, analizą słabych i mocnych stron, a także aspektami 

technologicznymi. Analiza telepracy rozpoczęta została poprzez krótką charakterystykę 

elastycznych form zatrudnienie, do których należy również telepraca. Następnie 

przedstawiono ogólną historię telepracy oraz podłoże powstania badań nad pracą zdalną. 

Kolejne rozdziały omawiały formy organizacyjne telepracy z wyszczególnieniem grupy 

potencjalnych zawodów, dla których nie widzi się przeciwwskazań do pracy na odległość, a 

także zaznaczeniem cech osobowościowo-charakterologicznych potencjalnego, idealnego 

telepracownika. Ważnym, biorąc pod uwagę możliwości przedsięwzięcia (tu: telepracy), było 

przedstawienie szans oraz zagrożeń telepracy zarówno dla telepracownika i telepracodawcy. 

Warto podkreślić, że telepraca jest kwestią na tyle indywidualną, że ogólne cechy przypisane 

temu zjawisku są, w zależności od charakteru, postrzegane jako pozytywne lub negatywne. 

Dlatego też nie można zbudować uniwersalnego modelu słabych i mocnych cech dla 

potencjalnego telepracownika i telepracodawcy ze względu na zdecydowanie personalny 

odbiór tej formy zatrudnienia. Kluczowym elementem było również omówienie podłoża 
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psychospołecznego dla omawianej formy pracy, m.in. z wyróżnieniem takich pojęć jak 

„telepartyzantka” czy „ucieczka za miasto”, a także z przedstawienie poziomu stresu, wg 

Roberta Karaska, który jest zależny od poziomu kontroli oraz wymagań. Kolejne rozdziały są 

wprowadzeniem do społeczeństwa informacyjnego, a także poruszają kwestie nowoczesnych 

technologii, które są warunkiem sine qua non do wykonywania pracy zdalnej. Aspekty 

technologiczne zostały podzielone na dwie grupy zważywszy na oprogramowanie i sprzęt. W 

kontekście wykonywania telepracy w Polsce nie sposób nie wspomnieć o uregulowaniach 

prawnych, które zdefiniowały prawa i obowiązki po stronie telepracodawcy i telepracownika 

w Kodeksie Pracy. Istotnym elementem opracowania była analiza dostępnych sondaży i 

badań, które pokazują różnice między stopniem zaawansowania wdrożenia telepracy w 

Polsce, Unii Europejskiej oraz ojczyźnie telepracy – Stanach Zjednoczonych. Ciekawym 

wydaje się przedstawienie prognoz obrazujących coraz większe zainteresowanie pracą zdalną 

w każdej części świata, które świadczą o jej popularności oraz korzystnych warunkach dla 

wykonujących i zlecających pracę na odległość. 

 Z tego względu, że znajomość dostępnych środków komunikacyjno-

teleinformatycznych w wykonywaniu telepracy jest niezbędna, dlatego w części drugiej 

poruszono kwestie wybranych narzędzi wspierających współpracę grupową poprzez wspólna 

edycję dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, organizera - 

kalendarza, a także szybkiego i prostego komunikatora umożliwiającego przeprowadzanie 

rozmów głosowych na przykładzie aplikacji Google. W pięciu laboratoriach opisano takie 

produkty Google Apps jak: poczta Gmail, komunikator Google Talk oraz Czat, Google Docs, 

Arkusz Kalkulacyjny, prezentację Google oraz kalendarz, na końcu których umieszczono 

zadania do wykonania. 

Dodając kilka słów komentarza do stwierdzenia Gilla Gordona, które stanowi wybrane 

motto niniejszego opracowania: „O telepracy można powiedzieć dwie wiadomości dobrą i złą. 

Dobra to ta, że można pracować w każdym miejscu i o każdej porze. Zła wiadomość to ta, że 

można pracować w każdym miejscu i o każdej porze” warto podkreślić, że tak jak w 

przypadku każdej innej pracy, tak jest również z telepracą, warunkiem koniecznym jest 

zachowanie odpowiednich proporcji i równowagi, a także świadomość tego, że to, co jest 

wielką zaletą, może paradoksalnie stać się największą wadą danego zjawiska. Ponadto każde 

z urządzeń mobilnych, które pozwala na mobilną pracę posiada przycisk „switch off”, który 

„czasami” należy włączyć.   

Autorka byłaby zadowolona, gdyby niniejsza praca wyjaśniła lub zasygnalizowała 

istnienie elastycznych form zatrudnienia. Istotnym jest przedstawienie możliwości 

związanych z wykorzystaniem telepracy zarówno w przedsiębiorstwach jak i wśród osób 

funkcjonujących już na rynku pracy bądź dopiero na niego wchodzących. Zamierzonym 

działaniem pracy jest podniesienie świadomości u potencjalnego Czytelnika na temat 

telepracy, a także wzbudzenie zainteresowania oraz bliższe zapoznanie się z możliwościami 

telepracy w otoczeniu Czytelnika. Biorąc pod uwagę różnice w stopniu zatrudnienia 

pomiędzy Polską a resztą krajów Unii Europejskiej warto zwrócić uwagę na tę formę pracy, 

która niejednokrotnie jest atrakcyjna pod względem finansowym, a także organizacyjnym dla 

potencjalnego pracownika. 
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