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1. Wstêp
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest analiza telepracy
z punktu widzenia mo¿liwoci stwarzanych dla przedsiêbiorstwa oraz przekonania o powstaniu okrelonych (negatywnych lub pozytywnych) efektów psychospo³ecznych [13]. Celem artyku³u jest przedstawienie zjawiska
telepracy na gruncie przedsiêbiorstw ma³opolskich sektora MP. Badania empiryczne przeprowadzono w okresie
04-22.05.2011.
Koncepcja telepracy znana jest ju¿ co najmniej od lat 60.
ubieg³ego wieku, niemniej jej rozkwit w realiach praktyki
gospodarczej znalaz³ miejsce dopiero po wprowadzeniu
mobilnych sposobów komunikacji siê, g³ównie z wykorzystaniem Internetu.
We wspó³czesnych spo³eczeñstwach w coraz wiêkszym
stopniu tworzywem pracy staje siê informacja. Równoczenie, coraz wiêksze znaczenie nabiera zadaniowy system
pracy. Miejsce pracy staje siê kwesti¹ mniej istotn¹, a znaczenia nabiera jakoæ pracy oraz umiejêtnoci i dostêp do
Internetu. Fakty te prowadz¹ nieodzownie do rozwoju
koncepcji organizacji pracy w charakterze telepracy (por.
[1, s. 21-28; 19, s. 46-51]).
Ju¿ w po³owie ubieg³ej dekady uznano telepracê za kluczow¹ (obok telehandlu i telekooperacji) formê zastosowania nowoczesnych technologii w dzia³alnoci gospodarczej [6].
D¹¿enie zarówno do ograniczania kosztów, jak i wprowadzania zadaniowego charakteru sposobów wiadczenia
pracy spowodowa³o powstanie telepracy. Od kilku lat ta
forma wiadczenia pracy zosta³a te¿ objêta zakresem przepisów Prawa Pracy (por. szerzej: [9, s. 72-74]). Spowodowa³o to jej usankcjonowanie i nadanie rysu prawnego
dzia³aniom przenosz¹cym miejsce jej wykonywania z siedziby przedsiêbiorstwa na miejsce zamieszkania pracowników (w modelu home-based).
Kwestia ta wzbudza jednak szereg problemów psychospo³ecznych, zwi¹zanych przede wszystkim z przekonaniem
wykonuj¹cych telepracê o ogólnospo³ecznym postrzeganiu
ich jako osób niemal¿e bezrobotnych. Zwi¹zana jest tak¿e
z brakiem realizacji tzw. aspektu spo³ecznego pracy.
Niniejszy artyku³ prezentuje badania zwi¹zane z okreleniem znaczenia poszczególnych efektów zastosowania
Home-based teleworking wród osób kieruj¹cych przedsiêbiorstwami, w których funkcjonuje ten system organizacyjny, jak i osobami-telepracownikami, wykonuj¹cymi w sposób sformalizowany pracê zawodow¹ w domu.
2. Kluczowe aspekty problemu
Powszechnie zwraca siê uwagê na znaczenie spo³eczne telepracy [12, s. 75-87]. Niesie ona ze sob¹ efekty zarówno
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pozytywne, jak i negatywne [11, s. 251-265]. Dotychczasowe badania uwzglêdni³y jej pozytywny aspekt ogólnospo³eczny w zakresie mo¿liwoci aktywizacji zawodowej [9,
s. 8-19] osób niepe³nosprawnych [17, s. 183-192; 28, s.
341-347] czy wychowuj¹cych dzieci, g³ównie kobiet [7, s.
47-65; 19, s. 299-311]. Zwracano uwagê tak¿e na brak geograficznych barier zatrudniania osób w tym systemie, co
pozwala na aktywizacjê zawodow¹ obszarów s³abo rozwiniêtych gospodarczo, tak¿e obszarów o du¿ym, nawet klasyfikowanym jako strukturalne, bezrobociu (por [8, s. 321]). W ramach analiz spo³ecznych aspektów telepracy
wskazywano tak¿e na mo¿liwy wp³yw na rodowisko naturalne wynikaj¹cy ze zmniejszenia zanieczyszczeñ, bêd¹cego pochodn¹ pozostawania pracowników w miejscu zamieszkania, a nie przemieszczania siê do miejsca pracy.
Spadek kosztów tworzenia i rozwoju infrastruktury równie¿
akcentowany jest jako pochodna zastosowania systemu.
Kwestie telepracy (wiadczenia pracy na odleg³oæ) stanowi¹ przedmiot badañ przede wszystkim: zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, HRM [18, s. 85-91], ekonomii, socjologii i psychologii. Maj¹ swe odniesienie te¿ w naukach
prawnych.
Klasyczne ujêcia telepracy obejmuje jej podzia³ na (za: [13,
s. 23], por. równie¿: [2, s. 26-30; 29, s. 71-92]):
 Nomadic teleworking (praca w terenie)  ta forma dotyczy przede wszystkim pracowników dzia³ów sprzeda¿y,
a w przedsiêbiorstwach wielooddzia³owych równie¿
pracowników komórek kontrolingu. Stosowanie tego
modelu jest te¿ regu³¹ dla oddelegowanych do siedziby
klienta pracowników firm outsourcingowych (np. biur
rachunkowych). W tym modelu telepracy pracownicy
wiêkszoæ czasu przeznaczonego na wykonywanie obowi¹zków zawodowych spêdzaj¹ poza central¹ firmy,
utrzymuj¹c z ni¹ kontakt telefoniczny b¹d z wykorzystaniem sieci internetowych.
 Ad hoc teleworking  obejmuje te grupy pracowników,
które czêæ prac mog¹ wykonywaæ w domu. Jest to najwiêksza grupa pracowników definiowana granicznie
wy³¹cznie zasadami organizacyjnymi i wewnêtrznymi
uregulowaniami w organizacji. Prace np. ksiêgowych
zabieraj¹cych czêæ prac do domu zaczynaj¹ spe³niaæ
ten charakter w momencie, w którym za te prace otrzymuj¹ oni dodatkowe wynagrodzenie.
 Home based teleworking, typ bêd¹cy przedmiotem niniejszego artyku³u i obejmuje prace wykonywane w domu z wykorzystaniem przede wszystkim ³¹czy internetowych.
Nieco inny podzia³ zaproponowa³ J. Swacha [20]  na:
 Telepracê domow¹, definiowan¹ jako zespó³ obowi¹zków
wykonywanych w miejscu zamieszkania pracownika.
 Telepracê mobiln¹, wykonywan¹ w miejscu zamieszkania lub prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez
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klientów. Ten typ telepracy dotyczy serwisantów lub innych pracowników obs³ugi technicznej czy te¿ wykonuj¹cych prace outsourcingowe w miejscu siedziby zlecaj¹cego (mo¿na do nich zakwalifikowaæ równie¿ pracowników
dzia³aj¹cych w charakterze leasingu pracowniczego, np.
jako obs³uga kas w sieciach hipermarketów).
 Telecentra zrzeszaj¹ce pracowników w innym miejscu
ni¿ siedziba firmy lub miejsce ich zamieszkania.
 Globalne Centra Serwisowe obejmuj¹ relokacjê funkcjonaln¹. Dotycz¹ koncentrowania miejsc wykonywania
us³ug dotychczas realizowanych u klienta. W tej kategorii mieszcz¹ siê równie¿ tzw. Services Shapporty niektórych holdingów, funkcjonuj¹ce na zasadzie tzw. outsourcingu wewn¹trzholdingowego.
 Skandynawskie tzw. telechatki obejmuj¹ce miejsca
w których grupuj¹ siê pracownicy ró¿nych firm wykonuj¹cych prace na rzecz zatrudniaj¹cych ich przedsiêbiorców
w oparciu o mo¿liwoci teleinformatyczne telechatki.
S¹ to swoiste kawiarenki internetowe pracobiorców,
przypominaj¹ce swym charakterem swoiste kluby.
Z punktu widzenia pracodawcy uczestnicz¹cego w systemie Home-based teleworking uzyskuje on pracê pracownika w systemie zadaniowym [24, s. 201-213]. W tym aspekcie system ten prowadzi do ekwiwalentnoci kosztów pracodawcy (wynagrodzenia pracownika) z iloci¹ i jakoci¹
wykonanych prac. Jest on wiêc egzemplifikacj¹ kluczowych d¹¿eñ prywatnego biznesu: by p³aciæ pracownikom
za efekty pracy, a nie za dyspozycyjnoæ, jak exemplicite
wynika to z zapisów Prawa Pracy, które narzuca pracodawcy obowi¹zek organizowania czasu pracy zatrudnionym pracownikom. W innej konfiguracji mo¿na jednak
uznaæ fakt braku mo¿liwoci sterowania czasem pracy pracowników za niekorzystn¹ dla pracodawców konsekwencjê funkcjonowania w systemie Home-based teleworking.
Oznacza to niemo¿liwoæ delegowania nowych obowi¹zków, jak i przesuwania pracownika do innych zadañ w razie
zaistnienia takich potrzeb. W zale¿noci od zastosowanych
zasad wyceny prac, pracodawca mo¿e uzyskaæ oszczêdnoci zwi¹zane z kosztami administracyjnymi, przygotowaniem miejsca pracy czy kosztami mediów zwi¹zanymi
z wykonywanymi pracami przez osoby zatrudnione. M.in.
te elementy (z punktu widzenia pracobiorcy) poddano analizie w trakcie przeprowadzonych badañ.
Powa¿nym problemem staje siê te¿ kwestia bezpieczeñstwa informacji biznesowych firmy, które nara¿one jest na
zdecydowanie wiêksze ryzyko ni¿ w wypadku prac wykonywanych w miejscu siedziby firmy. W tym aspekcie obok
nieetycznych zachowañ pracowników dochodzi jeszcze
kwestia bezpieczeñstwa danych na ³¹czach internetowych. Istnieje te¿ powa¿ny problem dop³ywu zafa³szowanych danych. W tym ostatnim aspekcie praktyka wytworzy³a system czêciowego zatwierdzania danych na poszczególnych etapach ich przetwarzania. W praktyce
istniej¹ te¿ 3 typy zabezpieczania danych przesy³owych
[16, s. 316-320] stosowanych w telepracy:
1) VPN (Wirtualne Sieci Prywatne),
2) Remote Desktop (dostêp do komputerów przedsiêbiorstwa),
3) Secure Socket Layer (SSL).
Podobnej analizie poddano te¿ znaczenie i skutki home-based
teleworking dla pracowników uczestnicz¹cych w systemie.
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Dodatkow¹ kwesti¹ jest problem odniesienia telepracy do
osób w okrelonej sytuacji ¿yciowej (spo³ecznej). W ramach
przeprowadzonych badañ uwzglêdniono sytuacjê ¿yciow¹ ankietowanych. Wród populacji ankietowanych wyodrêbniono:
 osoby, które podjê³y telepracê bezporednio szkole
w miejscu siedziby pracodawcy,
 osoby, które podjê³y telepracê, bêd¹c poprzednio bezrobotnymi,
 osoby, które (w domniemaniu badaj¹cego) chcia³yby
pozostaæ w domu nie trac¹c mo¿liwoci pozyskania dodatkowych rodków finansowych. Do tej grupy zaliczono kobiety w okresie urlopu macierzyñskiego lub wychowawczego oraz mê¿czyzn (1 przypadek) w okresie
urlopu macierzyñskiego (tacierzyñskiego).
3. Metodyka badañ
Badaniami ankietowymi objêto dwie grupy respondentów:
 Przedsiêbiorstwa  zastosowano celowe kryteria doboru:
- geograficzne: lokalizacja na terenie województwa
ma³opolskiego, l¹skiego, wiêtokrzyskiego b¹d
podkarpackiego. W wypadku firm wieloodzia³owych
uwzglêdniono miejsce lokalizacji centrali firmy,
- funkcjonalne: zatrudniaj¹ce pracowników z wykorzystaniem home-based teleworking.
 Pracowników powy¿szej grupy przedsiêbiorstw, zatrudnionych w analizowanej wersji telepracy. Zastosowano
nastêpuj¹ce kryteria doboru celowego:
- wykonuj¹cych prace w charakterze Home-based teleworking,
- zatrudnienie w analizowanych podmiotach gospodarczych,
- uwzglêdniono tych, dla których obecna forma
wiadczenia pracy nie jest pierwsz¹ w ich karierze
zawodowej.
Przyjêcie ostatniego ze wzmiankowanych kryteriów ma
swe uzasadnienie w potrzebie empirycznego porównania
przez respondentów co najmniej dwóch form wiadczenia
pracy. W analizie uwzglêdniono równie¿ tych pracowników, którym zmieniono formê pracy u obecnego pracodawcy (8 przypadków), by³y to g³ównie kobiety na urlopie macierzyñskim (5 przypadków).
Na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o ewidencjê podmiotów gospodarczych wyszczególniono 31
przedsiêbiorstw spe³niaj¹cych kryteria doboru oraz 577
pracowników. Na uczestniczenie w badaniu zgodê wyrazi³o 12 przedsiêbiorstw (38,7% populacji respondentów) co
oznacza³o te¿ powstanie grupy 241 pracowników (41,8%)
jako respondentów. Analizie poddano wy³¹cznie pracowników przedsiêbiorstw, których kierownictwo wyrazi³o zgodê na uczestniczenie w badaniu. W analizie uwzglêdniono
wy³¹cznie ankiety zawieraj¹ce odpowiedzi na wszystkie
pytania  odpowiednio 12 przedsiêbiorstw oraz 219 pracowników (38,0% ca³oci badanych).
Postawiono kluczowe pytania badawcze: Jak zmieni³a siê
efektywnoæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem oraz jaki
wp³yw na zarz¹dzanie odgrywa telepraca? oraz: Jak wp³ynê³o na Pana/i ¿ycie zawodowe zatrudnienie w formie telepracy? Odpowiednio w stosunku do: kierownictwa przedsiêbiorstw oraz w stosunku do samych telepracowników.
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Warianty odpowiedzi na przedstawione pytania badawcze opracowano w formie ankiety. Zalecono respondentom wskazanie si³y oddzia³ywania poszczególnych
czynników w skali od 1 (najmniejsze, minimalne) do 5
(ekstremalnie wysokie, wybitnie silne). Ankietê opracowano na podstawie danych zawartych w literaturze
przedmiotu analizuj¹cych mocne i s³abe strony funkcjonowania telepracy [3, s. 45-54; 4, s. 95-111; 6; 15; 21;
22; 25, s. 63-73; 26, s. 451-458; 27, s. 496-497]. W ramach przeprowadzonych badañ zwrócono uwagê nie
tyle na fakt istnienia poszczególnych czynników, ile na
ich znaczenie (postrzeganie) dla funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w formie telepracy. W analizie zastosowano kryterium istotnoci, uwzglêdniaj¹c tylko te
czynniki, które uzyska³y powy¿ej 50% (min. 110) wskazañ ró¿nych od 1 lub -1. Wyniki dodatnie oznaczaj¹ pozytywne oddzia³ywanie danej cechy w grupie
respondentów, a ujemne  odpowiednio: negatywne.
Dodatkowa weryfikacja wykluczy³a z dalszej analizy 8
ankiet pracowniczych. Ankiety te zasadniczo odbiega³y
od medinej wskazañ pozosta³ych ankietowanych. Przejawia³o siê to w wystêpowaniu cech o odmiennym znaku (negatywnej zamiast sygnalizowanej przez pozosta³ych jako pozytywna lub na odwrót) w stosunku do
pozosta³ych przedstawicieli populacji respondentów.
4. Analiza badañ

Wyniki przeprowadzonych badañ podzielono na dwie
grupy i przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
Przeprowadzone badania pozwoli³y na dokonanie wartociuj¹cej ekspozycji poszczególnych cech sygnalizowanego problemu. W tym aspekcie szczególne znaczenie odgrywaj¹ cechy kosztowe i organizacyjne dla
przedsiêbiorstw oraz rodzinno-spo³eczne dla pracobiorców. Kluczowym wnioskiem jest ukierunkowanie stymulacji tej formy zatrudnienia pracowników na te grupy
zawodowe, które kieruj¹ siê takimi przes³ankami w definiowaniu swojej roli spo³ecznej oraz roli w ¿yciu zawodowym. Dodatkowym aspektem wykorzystania telepracy jest jednak (sygnalizowana przez telepracowników)
kwestia aktualizacji wiedzy zawodowej. To przekonanie
telepracowników winno byæ równie¿ brane pod uwagê
przez osoby tworz¹ce ten system pracowniczy.

Rys. 1. Analiza wp³ywu Home-based teleworking na wybrane aspekty
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem  pozytywy
(wartoci +), negatywy (-) (pracodawcy)

5. Zakoñczenie
Przeprowadzane dotychczas badania wskazuj¹ na sta³e
zainteresowanie teleprac¹ wród pracowników. Traktowana jest ona jako ród³o dodatkowego dochodu b¹d
te¿ mo¿liwoæ pogodzenia roli spo³ecznych (rodziców,
opiekunów itp.) z ¿yciem zawodowym. Jest wiêc ona
szczególnie po¿¹dana w tych grupach spo³ecznych,
które anga¿uj¹ siê w wychowanie ma³ych dzieci, równoczenie nie chc¹c traciæ kontaktu z ¿yciem zawodowym i pozyskuj¹c te¿ dodatkowe ród³a dochodu.
Daje ona te¿ istotne mo¿liwoci dla firm organizuj¹cych tê formê zatrudnienia w³asnych pracowników,
zw³aszcza natury finansowej. Jest te¿ po¿¹dan¹ form¹
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Rys. 2. Analiza wp³ywu Home-based teleworking na wybrane aspekty
jakoci wykonywanej pracy  pozytywy (wartoci +), negatywy (-)
(pracobiorcy)
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zatrudniania ze wzglêdu na bezporednie odniesienie wysokoci wynagrodzenia do efektów pracy, za któr¹ wzmiankowane wynagrodzenie przys³uguje. Takie podejcie umo¿liwia zmniejszanie kosztów sta³ych na rzecz kosztów
zmiennych, co sprzyja zwiêkszaniu przewidywalnoci ekonomicznej dzia³añ biznesowych, tak istotnej w prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
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TELECOMMUTING AS AN INTERNET-BASED
SYSTEM. RESEARCH ANALYSIS
Abstract:
The article presents research results concerning the role of
the Internet in shaping work relations in companies aiming to
flatten down their organizational structure, even to the point
of having no employees. In this paper, we explore the legal,
economic and organizational, psychological and social contexts of telecommuting. Three models of telecommuting
were distinguished. Apples research instruments: questionnaire, analysis of law act and subject literature.
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