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elepraca jest nowym sposobem
organizacji pracy, który rewolu-
cjonizuje dwa zasadnicze aspek-

ty struktury pracy: czas i przestrzeñ.
Ogromny rozwój i popularyzacja technik
komputerowych i telekomunikacyjnych
(jako przyk³ad mo¿na wymieniæ popu-
larno�æ Internetu i telefonu komórkowe-
go) stworzy³y nowe formy porozumiewa-
nia, a tym samym nowe formy pracy �na
odleg³o�æ�. W celu okre�lenia �pracy na
odleg³o�æ� w literaturze anglojêzycznej
wykorzystuje siê dwa terminy blisko-
znaczne: telecommuting oraz telework.
Pierwszy z nich, czê�ciej wykorzystywa-
ny w Stanach Zjednoczonych, zosta³
wprowadzony przez Nilles�a na pocz¹t-
ku lat 70. i jest zlepkiem s³ów tele+com-
munication+computing. S³owo telecom-
muting oznacza okresow¹ pracê poza
g³ównym miejscem pracy. Termin tele-
work jest pojêciem szerszym i najczê�ciej
oznacza zast¹pienie dojazdów do pracy
przez mo¿liwo�ci techniczne urz¹dzeñ te-
lekomunikacyjnych i biurowych (np.
komputer, telefon, fax).

Telepraca i jej typy
Definicja telepracy zaproponowana

przez Komisjê Europejsk¹ brzmi nastê-
puj¹co: telepraca jest to metoda organi-
zowania i wykonywania pracy, w której
pracownik pracuje poza miejscem pracy
pracodawcy przez znaczn¹ czê�æ swoje-
go czasu pracy, dostarczaj¹c do praco-
dawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wy-
korzystaniu technologii informacyjnych
oraz technologii przekazywania danych,
zw³aszcza internetu. W Raporcie Komi-
sji Europejskiej zapisano, ¿e zjawisko te-
lepracy (bez wzglêdu na rodzaj) polega
na wykorzystaniu komputerów i urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych do zmiany akcep-
towanej geografii pracy. Co to oznacza?
Najczê�ciej wymienia siê kilka podsta-
wowych cech telepracy:
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Psychologiczne, spo³eczne i organizacyjne
uwarunkowania telepracy

� mo¿liwo�æ zmiany miejsca pracy
poza przypisan¹ g³ówn¹ siedzib¹ (np.
w domu, w podró¿y)

� ruchomy i najczê�ciej niekontrolo-
wany czas pracy

� wykorzystanie komputera i urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych

� praca z danymi.
Wielu autorów podejmowa³o próbê

sklasyfikowania stanowisk na kategorie
telepracy. Welsch [1] wyró¿ni³a nastêpu-
j¹ce kategorie:

� telepraca (sensu stricto) � praca we
w³asnym mieszkaniu � komunikacja
z firm¹ przez telefon i Internet

W podziale tym wszystkie rodzaje tele-
pracy dziel¹ siê na dwie du¿e grupy: tele-
pracowników regularnych (sta³ych) i te-
lepracowników okazjonalnych (doryw-
czych), którzy pe³ni¹ rolê kadry uzupe³-
niaj¹cej. Telepracowników sta³ych mo¿-
na podzieliæ na trzy grupy: telepracowni-
ków pracuj¹cych w domu, telepracowni-
ków mobilnych i telepracowników samo-
zatrudniaj¹cych siê we w³asnych firmach
najczê�ciej mieszcz¹cych siê w miejscu
zamieszkania. Podzia³ i zale¿no�ci po-
miêdzy tymi typami telepracy prezentuje
rysunek 1.

Rys. 1. Podzia³ telepracy wykorzystany w projekcie ECaTT [2]

� telepraca zamienna � regularna wy-
miana miejsca pracy miêdzy biurem a do-
mem (model 4+1, 3+2)

� centra telepracy � organizowane
w postaci tzw. biur filialnych (przez jedno
przedsiêbiorstwo) i s¹siedzkich (wykorzy-
stywane przez wiele firm) niedaleko miejsc
zamieszkania pracowników na terenach
odleg³ych od g³ównej siedziby firmy

� telepraca mobilna -� praca wyko-
nywana w ró¿nych miejscach w zale¿no-
�ci od sytuacji i potrzeb � u klientów,
w podró¿y itp.

Podobny podzia³ typów telepracy jest
prezentowany w projekcie ECaTT [2].

Najczê�ciej spotykanym rodzajem te-
lepracy jest telepraca mobilna i telepraca
zamienna, rzadziej spotykana jest telepra-
ca wykonywana wy³¹cznie w domu oraz
wykonywana w telecentrach. Liczba i pro-
porcje poszczególnych typów telepracy
s¹ jednak zró¿nicowane w poszczegól-
nych krajach w zale¿no�ci od rozwoju
infrastruktury telekomunikacyjnej, kumu-
lacji zaludnienia w du¿ych aglomeracjach
i dystansów geograficznych koniecznych
do pokonania.

Telepracownik najczê�ciej wykonuje
swoj¹ pracê w oderwaniu od wspó³pra-
cowników i poza fizyczn¹ kontrol¹ prze-
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³o¿onych, co wymusza samodzielne za-
rz¹dzanie w³asnym czasem pracy. ̄ adna
definicja telepracy, bez wzglêdu na sto-
pieñ jej dok³adno�ci, nie oddaje w pe³ni
ró¿norodno�ci form telepracy oraz niewie-
le mówi o wymaganiach wynikaj¹cych
z nowej sytuacji. Ró¿norodno�æ typów te-
lepracy �wiadczy o z³o¿ono�ci tego za-
gadnienia.

Telepraca mo¿e dotyczyæ pracowni-
ków wykonuj¹cych pracê g³ównie w do-
mu (home - based teleworking, home-
work) i udaj¹cych siê od czasu do czasu
do zak³adu pracy. Cechuje ich brak ci¹-
g³ego, bezpo�redniego, wizualnego kon-
taktu z prze³o¿onymi i wspó³pracownika-
mi. Musz¹ oni godziæ dwa zupe³nie ró¿-
ne typy dzia³alno�ci w jednym miejscu,
czyli ¿ycie zawodowe i ¿ycie rodzinne.

Telepracê, w której pracownicy pracuj¹
zarówno w zak³adzie pracy, jak i w domu
nazywa siê teleprac¹ zamienn¹ [1] lub
teleprac¹ wahad³ow¹. Wewn¹trz tej gru-
py wyró¿nia siê czêsto podgrupy (model
4+1, 3+2) w zale¿no�ci od stosunku dni
pracy w domu do liczby dni pracy w sie-
dzibie firmy. Bezpo�redni zwi¹zek z prze-
³o¿onymi i wspó³pracownikami jest prak-
tycznie zachowany, jednak wymaga po-
dwójnej organizacji, czyli zawodowego
radzenia sobie w obu ró¿nych �rodowi-
skach pracy � w pracy i w domu. Okazyj-
ni telepracownicy, czyli tacy, którzy dziê-
ki zastosowaniu technologii informacyj-
no-komunikacyjnych sporadycznie pra-
cuj¹ w domu lub podczas wyjazdów.
W tym przypadku, nie ulegaj¹ zmianie
ich spo³eczne relacje ze wspó³pracowni-
kami i prze³o¿onymi, lecz jedynie wyko-
rzystanie nowych technologii pozwala
im na czasowe zmodyfikowanie zwycza-
jowo stosowanej organizacji pracy.

Telepraca mobilna, wêdrowna kadra,
to g³ównie handlowcy i miêdzynarodo-
wi menad¿erowie, którzy dziêki zastoso-
waniu narzêdzi telekomunikacyjnych
wykonuj¹ swoj¹ pracê tam, gdzie aktual-
nie siê znajduj¹. Dla nich �wêdrówka� jest
integraln¹ czê�ci¹ zawodu, a zastosowa-
nie urz¹dzeñ telekomunikacyjne jest je-
dynie sposobem udoskonalenia ich spo-
sobu pracy.

Telepracownicy niezale¿ni: s¹ to czê-
sto podwykonawcy w zak³adach pracy.
Ich oferta jest bardzo zró¿nicowana � do-
stosowana do aktualnych potrzeb klien-
ta. Najczê�ciej s¹ to pracownicy uprawia-
j¹cy zawody, w których efekt pracy mo¿e
byæ oderwany od ca³o�ci zadania g³ów-
nego, i który bardzo ³atwo mo¿na prze-
s³aæ za pomoc¹ urz¹dzeñ teleinformacyj-
nych, np. ksiêgowi � zestawienia finan-
sowe, informatycy � projekty oprogramo-
wania, t³umacze � t³umaczenia pisemne
itp. Czêsto pracuj¹ oni dla wielkich firm
lub ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw,
które z braku �rodków finansowych nie
mog¹ sobie pozwoliæ na pe³ne zatrudnie-
nie takich osób, lub którzy ceni¹ sobie
ich elastyczno�æ. W tym przypadku, tele-
praca nie wymaga od wykonuj¹cych j¹
osób szczególnych zmian w funkcjono-
waniu. W przypadku osób pracuj¹cych na
w³asny rachunek, urz¹dzenia teleinforma-
tyczne stanowi¹ narzêdzie umo¿liwiaj¹-
ce im poszerzenie sieci ich ewentualnych
kontaktów pracy i przyspieszenie komu-
nikacji ze zleceniodawc¹.

W telecentrach pracownik wykonuje
swoj¹ pracê w specjalnych pomieszcze-
niach wyposa¿onych w narzêdzia teleko-
munikacyjne i informatyczne, dziêki któ-
rym porozumiewa siê ze swoim zak³adem
pracy. Pomieszczenia te znajduj¹ siê w po-
bli¿u miejsca zamieszkania telepracow-
ników. Miejsca te czêsto grupuj¹ pracow-
ników z ró¿nych zak³adów pracy. W ta-
kim przypadku, telepracownik nie utrzy-
muje �wizualnych� relacji ze swoimi
wspó³pracownikami i prze³o¿onymi z za-
k³adu pracy, poniewa¿ wykonuje pracê
w specjalnie do tego przeznaczonym
miejscu, a relacje te utrzymuje ze wspó³-
u¿ytkownikami tego miejsca. Specy-
ficzn¹ form¹ telecentrów s¹ telechatki,
czyli mniejsze telecentra po³o¿one na te-
renach wiejskich, czêsto wykorzystywa-
ne poza prac¹ do celów szkoleniowych
i po�rednictwa pracy.

Niektórzy zaliczaj¹ do telepracowni-
ków równie¿ pracowników firm teleus³u-
gowych, które wykonuj¹ �po�rednie� pra-
ce dla firm. Czasami s¹ to jednostki, któ-
rych praca nie jest bezpo�rednio zwi¹za-

na z profilem danej firmy, np. firmy sekre-
tarskie, zarz¹dzaj¹ce, projektowe. W tym
przypadku, mimo i¿ telepracownik wy-
konuje pracê dla firm geograficznie od-
dalonych, nie jest on oddalony od w³a-
snej firmy, w ramach której posiada tra-
dycyjne relacje ze swoimi wspó³pracow-
nikami i prze³o¿onymi.

Praca ponadgraniczna (offshore work)
� to specyficzna forma firmy teleus³ugo-
wej. Zachodnie przedsiêbiorstwa czêsto
zlecaj¹ �podwykonawstwo� ró¿nych prac
(wpisywanie lub obróbka danych itp.)
w krajach o niskich wynagrodzeniach,
lub gdzie praca jest wykonywana w in-
nych godzinach (w innych strefach cza-
sowych).

Powy¿ej przedstawiono wiêkszo�æ mo¿-
liwych rodzajów telepracy w zale¿no�ci od
miejsca pracy i liczby dni pracy spêdza-
nych poza g³ówn¹ siedzib¹ pracodawcy.

Telepraca w krajach UE
i w Polsce

Najnowsze badania miêdzykulturowe
dotycz¹ce telepracy zosta³y opublikowa-
ne w 2000 roku w koñcowym raporcie
projektu ECaTT [2]. Wed³ug tego raportu
najwiêcej telepracowników w Europie
znajduje siê w Niemczech (2130 tys. osób)
i Wielkiej Brytanii (2030 tys. osób), jed-
nak procentowo w stosunku do ca³ej po-
pulacji pracuj¹cych najwiêcej telepracow-
ników pracuje w krajach skandynaw-
skich: Finlandii (17%), Szwecji (15%),
Danii (10%), Holandii (15%), Szwajcarii
(10%) i Wielkiej Brytanii (8%). Wykres 1.
prezentuje zatrudnionych telepracowni-
ków z podzia³em na typy telepracy
w dziesiêciu krajach UE. Z raportu ECaTT
wynika równie¿, ¿e zdecydowan¹ wiêk-
szo�æ regularnych telepracowników sta-
nowi¹ mê¿czy�ni (81%), natomiast 39%
kobiet pracuje na stanowiskach telepra-
cowników uzupe³niaj¹cych.

Dominuj¹c¹ grupê telepracowników
stanowi¹ osoby w wieku �rednim od 30
do 39 lat (36%) i od 40 do 49 lat (33%).
Rozk³ad procentowy grup wiekowych
telepracowników sta³ych w dziesiêciu
krajach UE przedstawia wykres 2.
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Wykres 1. Procent telepracowników w poszczegól-
nych typach telepracy w stosunku do ca³ej populacji
pracuj¹cych w 10 krajach UE [2]

Wykres 2. Rozk³ad procentowy grup wiekowych
sta³ych telepracowników w 10 krajach UE [2]

W Polsce telepraca jest promowana od
kilku lat g³ównie w aspekcie pomocy
w zatrudnieniu osobom niepe³nospraw-
nym. Pierwsz¹ instytucj¹ w Polsce, która
dostrzeg³a szansê wykorzystania telepra-
cy przez osoby niepe³nosprawne (g³ów-
nie ruchowo) by³a Fundacja Pomocy Ma-
tematykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo [3]. Fundacja zajmuje siê tym
zagadnieniem od 1992 r. W nale¿¹cym do
Fundacji Komputerowym Laboratorium
Inwalidów Ruchu powsta³a Kawiarenka
Internetowa EPEA, która integruje �rodo-
wisko osób ju¿ przygotowanych do tele-
pracy, podejmuj¹cych j¹ i przygotowuj¹-
cych do niej nastêpnych podopiecznych
Fundacji. Wspiera tê dzia³alno�æ wiele
firm i organizacji.

Inn¹ fundacj¹ aktywnie wspieraj¹c¹
rozwój telepracy w Polsce i podejmuj¹c¹
próby wspierania zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych, jest Fundacja Fuga
Mundi. Organizuje ona wiele szkoleñ dla
osób niepe³nosprawnych przygotowuj¹-
cych w zakresie technik teleinformatycz-
nych, po�redniczy miêdzy pracodawca-
mi i osobami niepe³nosprawnymi, orga-
nizuje konferencje i prowadzi dzia³alno�æ
wydawnicz¹ maj¹c¹ na celu promocjê te-
lepracy w Polsce. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
najwiêksz¹ aktywno�æ w popularyzacji

telepracy wykazuj¹ organizacje pozarz¹-
dowe.

Podobnie jak w krajach UE, tak¿e
w Polsce najpopularniejsz¹ form¹ telepra-
cy jest telepraca mobilna. Nastêpne w ko-
lejno�ci s¹: telepraca zamienna i uzupe³-
niaj¹ca. Rzadko spotyka siê telecentra
ulokowane poza siedzibami firm.

Jak wynika z przytaczanych wcze�niej
wyników badañ, najwiêksze zaintereso-
wanie teleprac¹ wystêpuje na obszarze
okrêgu warszawskiego, gdzie znajduje siê
najwiêksza liczba przedstawicieli firm za-
granicznych, wykorzystuj¹cych czê�ciej
system telepracy lub zlecaj¹cych wyko-
nywanie pracy telepracownikom samo-
zatrudniaj¹cym siê.

Psychospo³eczne uwarunkowania
telepracy

Najnowsze i najbardziej obszerne in-
formacje dotycz¹ce psychospo³ecznych
w³a�ciwo�ci �rodowiska telepracy prezen-
towane s¹ w raporcie Telework and qu-
ality of life [4], bêd¹cym sprawozdaniem
z badañ realizowanych w projekcie EU-
RESCOM. G³ównym celem tego projek-
tu by³o:

� zbadanie jak telepraca wykonywa-
na w domu wp³ywa na telepracownika
i jego rodzinê

� sprawdzenie, który z g³ównych czyn-
ników ma najwiêkszy wp³yw na jako�æ
¿ycia telepracowników.

Jako�æ ¿ycia jest definiowana za Cen-
trum Promocji Zdrowia z Uniwersytetu
w Toronto jako �poziom, na którym oso-
ba cieszy siê (jest usatysfakcjonowana)
z g³ównych mo¿liwo�ci swojego ¿ycia�.
Jako�æ ¿ycia jest w tych badaniach roz-
patrywana z uwzglêdnieniem trzech dzie-
dzin ¿ycia: indywidualnej (being), spo-
³ecznej (belonging) i rozwojowej (beco-
ming). W tych trzech dziedzinach zawie-
raj¹ siê nastêpuj¹ce czynniki [4]:

Model badawczy przewidywa³ oddzia-
³ywanie na jako�æ ¿ycia trzech zmiennych
po�rednicz¹cych:

� stopnia swobody z jak¹ mo¿na zor-
ganizowaæ dobr¹ pracê

� elastyczno�ci, czyli swobody wybo-
ru tego, gdzie i kiedy pracowaæ

� koncentracji, czyli mo¿liwo�ci unik-
niêcia przerywania pracy.

Wyniki badañ pokaza³y, ¿e takie w³a-
�ciwo�ci, jak kontrola w pracy, elastycz-
no�æ w pracy, mo¿liwo�æ koncentracji
w domu koreluj¹ z wynikami oceny ja-
ko�ci ¿ycia i zadowolenia z pracy, wyni-
kami w pracy oraz poziomem stresu.

Poziom kontroli, stopieñ elastyczno-
�ci i mo¿liwo�æ koncentracji w domu ko-
reluj¹ dodatnio z pewnymi rodzajami
oceny jako�ci ¿ycia. Im wy¿szy poziom
kontroli i mo¿liwo�æ koncentracji tym
mniejszy wystêpuje poziom stresu. Psy-
chospo³eczne uwarunkowania w telepra-
cy (elastyczno�æ i kontrola) istotnie ko-
reluj¹ dodatnio z poziomem zadowolenia
z pracy, tzn. ¿e wiêkszy wp³yw na to, co
i jak mo¿na robiæ wspó³wystêpuje z wiêk-
szym zadowoleniem z pracy. Czy zatem
oznacza to, ¿e dobry i solidny telepracow-
nik to zadowolony telepracownik?

Czy dobry telepracownik
to zadowolony telepracownik?

W raporcie Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pracy [5] przytoczone jest hipote-
tyczne przyporz¹dkowanie poszczegól-
nych stanowisk telepracy do schematu
wynikaj¹cego z modelu Karaska. W mode-
lu tym wystêpuj¹ trzy g³ówne w³a�ciwo�ci
pracy warunkuj¹ce poziom obci¹¿enia:
wymagania, wp³yw na ró¿ne aspekty pracy
oraz wsparcie spo³eczne [6]. Rysunek 2.
przedstawia to przyporz¹dkowanie.

W zale¿no�ci od wielko�ci wymagañ
w pracy i mo¿liwo�ci wp³ywu na warun-
ki pracy (kontroli w pracy) poszczególne
rodzaje pracy mo¿na przyporz¹dkowaæ
w zale¿no�ci od aktywno�ci i wystêpuj¹-
cego napiêcia psychologicznego do od-
powiednich pól:

� pole 1. niski poziom wymagañ i wy-
soki zakres kontroli � telecentra, telechat-
ki, centra s¹siedzkie; przewiduje siê, ¿e
na tych stanowiskach wystêpuje niskie
napiêcie psychologiczne

� pole 2. wysoki poziom wymagañ
i wysoki zakres kontroli � samozatrudnie-
nie, telepraca mobilna; zak³ada siê, ¿e na
tych stanowiskach wystêpuje najwiêksza
aktywno�æ pracownika
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� pole 3. niski poziom wymagañ i ni-
ski zakres kontroli � np. wprowadzanie
danych; przypuszcza siê, ¿e tego typu
praca jest najmniej aktywna

� pole 4. wysoki poziom wymagañ
i niski zakres kontroli � telepraca w do-
mu, centra telefoniczne; zak³ada siê, ¿e
na tych stanowiskach wystêpuje najwy¿-
szy poziom napiêcia.

Zapewne idea³em ka¿dego pracodaw-
cy jest organizacja i stworzenie warunków
do takiej pracy, aby znale�æ siê w polu 2.,
co sk³oni³oby pracowników do pracy ak-
tywnej, czyli wydajnej i jednocze�nie
wykonywanej z du¿ym zaanga¿owaniem.
Najbardziej niekorzystnym obszarem dla
telepracowników jest pole czwarte, gdzie
zbiegaj¹ siê wysokie wymagania z ma³¹
mo¿liwo�ci¹ wp³ywu na organizacjê i wa-
runki pracy.

Co jeszcze mo¿na zrobiæ?
Informacja na temat telepracy w Pol-

sce jest znikoma i zbieraj¹ je g³ównie in-
stytucje pozarz¹dowe. Szczególnie bra-
kuje informacji z zakresu warunków pra-
cy, psychologicznej specyfiki oraz rela-
cji spo³ecznych telepracowników. Aby
móc poznaæ te zagadnienia, konieczne s¹
szerokie badania obejmuj¹ce wszystkie
rodzaje telepracy z udzia³em specjalistów
z dziedziny psychologii, socjologii i pra-
wa pracy, fundacji organizuj¹cych po�red-
nictwo i szkolenia dla telepracowników
i telepracodawców. W Centralnym Insty-
tucie Ochrony Pracy organizowane s¹
badania psychospo³ecznych uwarunko-
wañ telepracy, których celem jest okre-
�lenie zale¿no�ci pomiêdzy zmiennymi
indywidualnymi, psychospo³ecznymi
warunkami pracy, ocen¹ oprogramowa-

nia przez u¿ytkowników [7]
a efektywno�ci¹ pracy i zado-
woleniem osób zatrudnianych
w systemie telepracy. Praktycz-
nym celem projektu jest opra-
cowanie materia³ów informacyj-
nych dla pracodawców i pra-
cowników opisuj¹cych specy-
fikê pracy na odleg³o�æ oraz
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie
w systemie pracy zdalnej.
Mamy nadziejê, ¿e te badania
pozwol¹ prawid³owo przedsta-
wiæ warunki pracy telapracow-
ników, a jednocze�nie przyczy-
niæ siê do wiêkszego zadowole-
nia i efektywno�ci ich pracy.
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