
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  508                          STUDIA  INFORMATICA  NR  22                          2008 

EWA PIOTROWSKA 

WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI TELEPRACY
Z UWZGL DNIENIEM SPECYFIKI

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

Poj cie telepraca jest pojemne znaczeniowo. Potoczne jej rozumienie to 
praca wykonywana poza biurem, w domu, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informatycznych. Telepraca nie jest jednak poj ciem jednorodnym. 
Jest to elastyczna forma organizacji pracy, która zak ada wykonywanie jej przez 
pracownika poza zak adem pracy z wykorzystaniem technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych, na przyk ad przez Internet, telefon, a nawet za pomo-
c  komunikatora GG. Mo na wyró ni  kilka rodzajów telepracy: wykonywan
w domu, teleprac  mobiln  (pracownik wi kszo  pracy wykonuje w siedzibach 
klientów przedsi biorstwa), telecentra (praca zespo owa zorganizowana w for-
mie wirtualnych biur). Telepraca mo e by wiadczona w wielu bran ach za-
wodowych. Zaliczy  do nich mo na mi dzy innymi:  

– zarz dzanie systemami informatycznymi, programowanie, grafika kom-
puterowa,

– projektowanie stron internetowych, 
– tworzenie projektów technicznych, architektonicznych, aran acja

wn trz i ogrodów,
– opracowywanie modeli finansowych, us ugi ksi gowe, analizy ekono-

miczne, ekspertyzy,  
– przetwarzanie baz danych,  
– prac  dziennikarzy, prawników, t umaczy i innych reprezentantów wol-

nych zawodów. 
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Obecnie przyjmuje si , e z mo liwo ci telepracy korzysta w naszym kraju 
zaledwie 16% przedsi biorstw, a tylko 1% ich pracowników pracuje w takiej 
formie. Prawie 1/3 telepracowników to osoby prowadz ce jednoosobow  dzia-
alno  gospodarcz , natomiast znikoma jest liczba telepracowników zatrudnio-

nych przez pracodawców na zasadzie umowy o prac . Ostatnie zmiany prawne 
przyczyni  si  mog  do zwi kszenia zainteresowania t  form  wykonywania 
pracy, co umo liwi pracownikowi godzenie ycia zawodowego z prywatnym,  
a pracodawcy pozwoli zastosowa  elastyczn  organizacj  pracy. Pracodawcy 
zatrudniaj cy telepracowników maj  tak e wiele innych korzy ci. Zaliczy  do 
nich mo na mi dzy innymi oszcz dno  wynikaj c  z bezpo redniej eksploata-
cji biura i utrzymania miejsc pracy, dzi ki temu wielu pracodawców b dzie
mia o szans  zatrudni  specjalistów mieszkaj cych poza siedzib  firmy, w tym 
równie  za granic , wydajno  telepracowników jest te  wi ksza (pracuj  oni 
bowiem w zadaniowym trybie pracy przewa nie we w asnym domu, przez co 
odczuwaj  wi kszy komfort). 

Forma zatrudnienia zdalnego to mo liwo  powrotu do ycia zawodowego 
na przyk ad kobiet wychowuj cych dzieci oraz osób niepe nosprawnych. Tele-
pracownikami mog  by  równie  osoby, które lubi  sp dza  czas w domu lub  
– z jakiegokolwiek powodu – musz  w nim przebywa . Telepracownicy to za-
zwyczaj osoby wykszta cone, o du ym do wiadczeniu zawodowym, które ceni
samodzielno , swobod  w organizacji sposobu i czasu pracy (nie ma potrzeby 
codziennego je d enia do firmy i sp dzania w niej po owy dnia, wszystko mo -
na wykona  w komfortowych warunkach w asnego domu). Mo na dobra  tem-
po pracy do terminu jej wykonania. Jest to te  korzystna sytuacja dla osób pra-
cuj cych dla wi cej ni  jednej firmy. Przy umiej tno ci organizacji czasu i dzie-
lenia obowi zków mo na wietnie po czy  prac  zawodow  ze sprawami pry-
watnymi. 

Tylko 1% zatrudnionych w Polsce pracuje na odleg o . Tymczasem  
w Unii Europejskiej jest ju  11% telepracowników. Ta forma pracy najbardziej 
popularna jest w krajach skandynawskich. W Finlandii w ten sposób zatrudnio-
nych jest prawie 17% ogó u pracuj cych, w Szwecji – 15%. Rada Europy uzna-
a za jeden z g ównych celów wspólnej Europy wzrost zatrudnienia mi dzy 

innymi poprzez unowocze nienie organizacji pracy. Komisja Europejska zapro-
ponowa a okre lenie telepracy jako metody organizacji i wykonywania pracy, 
której znaczna cz  wykonywana jest z dala od siedziby pracodawcy, przy 
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u yciu technik informatycznych i przekazu elektronicznego. Wyró niono tu 
nast puj ce formy telepracy: 

– telepraca domowa – wiadczona w domu, 
– telepraca uzupe niaj ca – czasowy podzia  pomi dzy teleprac  domow

a prac  w biurze, 
– telepraca mobilna – obejmuje g ównie tych pracowników, którzy 

wiadcz  swoj  prac  poza siedzib  firmy oraz poza swoim domem. 
W naszym kraju telepraca nie cieszy si  popularno ci  i dobr  opini .

Telepracownika odbiera si  jako osob , która nie chce zbytnio pracowa , to 
jakby gorsza kategoria pracy. S aby rozwój telepracy wynika tak e z nieufno ci
obu stron. Pracodawcy obawiaj  si  o nieefektywn  prac  pracowników bez 
nadzoru, a pracownicy maj  poczucie utraty bliskich kontaktów z pracodawc .
Telepracownicy zazwyczaj pracuj  na umowie-zleceniu lub umowie o dzie o,
sporadycznie oferowany jest pe en etat. Wymienione rodzaje umów nie s  po-
strzegane przez telepracowników jako pe nowarto ciowe zatrudnienie. Sytuacj
t  mog  zmieni  nowe przepisy dotycz ce telepracy. Okre lono w nich  prawa  
i obowi zki, jakie przys uguj  telepracownikom. Zak ada si  mi dzy innymi 
mo liwo , w okre lonych okoliczno ciach, wyboru tej formy pracy oraz rezy-
gnacji z niej i powrotu do klasycznej formy zatrudnienia. Dzi ki tym elastycz-
nym formom powinna si  zwi kszy  liczba osób korzystaj cych w swojej  
aktywno ci zawodowej z telepracy. 

1. Uwarunkowania prawne

Telepraca znalaz a swoje miejsce w przepisach prawnych. Ustawa z dnia 
24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (DzU nr 181, poz. 1288) stwarza podstawy prawne wykonywania pracy 
w formie telepracy, zgodnie z europejskim ramowym porozumieniem w spra-
wie telepracy. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach kodeksu pracy doty-
cz ce:

– definicji telepracy i telepracownika,  
– sposobu wprowadzania telepracy u danego pracodawcy,  
– formy „stawania si ” telepracownikiem,  
– zasady odst powania od wykonywania pracy w formie telepracy,  
– obowi zków pracodawcy i telepracownika,  
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– dodatkowej umowy okre laj cej wzajemne zobowi zania pracodawcy  
i telepracownika, 

– ustawowych gwarancji dla telepracownika,  
– wy czenia niektórych przepisów bhp1.
Uregulowania zawarte w kodeksie pracy w tym zakresie u atwi  mi dzy 

innymi dost p do pracy osobom niepe nosprawnym, wychowuj cym dzieci lub 
mieszka com ma ych miejscowo ci oddalonych od du ych zak adów pracy. Nie 
oznacza to jednak, e nie skorzystaj  na nich tak e pracodawcy. Zatrudnienie 
telepracownika jest ta sze dla pracodawcy o w przybli eniu 30% od pracy  
w tradycyjnej formie. Zgodnie z nowelizacj , co prawda, pracodawcy b d
mieli te  dodatkowe obowi zki wobec telepracowników – b d  musieli dostar-
czy  niezb dny sprz t, ubezpieczy  go, pokry  koszty instalacji, serwisu i kon-
serwacji. Pracodawcy maj  tak e zapewni  pracownikowi pomoc techniczn
i niezb dne szkolenia dotycz ce obs ugi sprz tu, a tak e bezpieczne warunki 
pracy, odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy oraz 
ubezpieczenie. Istnieje mo liwo  innego uregulowania tych obowi zków za 
zgod  obu stron, na przyk ad, gdy pracownik dysponuje w asnym sprz tem.   
Prze o eni b d  mogli tak e kontrolowa  telepracowników w miejscu wiad-
czenia pracy. Je li jest nim dom telepracownika, prze o ony b dzie móg  tylko 
sprawdzi , czy przestrzega on przepisów bhp, jak wykonuje obowi zki oraz jak 
korzysta z powierzonego mu sprz tu. Przed tak  kontrol  pracodawca b dzie
musia  uzyska  zgod  pracownika. Pracodawca, który wprowadza w zak adzie
pracy teleprac , ma obowi zek ustali  warunki jej wykonywania w formie regu-
laminu. Wed ug ustawy telepracownik powinien mie  równie  zapewniony 
swobodny dost p do zak adu pracy oraz mo liwo  korzystania ze znajduj cych 
si  tam urz dze  oraz zak adowych obiektów socjalnych. B dzie mia  równie
prawo korzysta  z prowadzonej przez zak ad dzia alno ci socjalnej. Oprócz 
obowi zków wspólnych dla ogó u zatrudnionych, telepracownik dodatkowo 
zobowi zany b dzie do przekazania pracodawcy informacji niezb dnych do 
porozumienia si  z nim oraz zapoznania si , co potwierdzi pisemnie, z zasadami 
ochrony danych. Telepracownicy, podobnie jak pozostali pracownicy, b d
mieli prawo do awansu oraz szkole  podnosz cych ich kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto strony mog  zawrze  oddzieln  umow , w której zostan  okre lone

                                                          
1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych in-

nych ustaw, DzU nr 181, poz. 1288. 
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zasady wykorzystania przez pracownika sprz tu niezb dnego do wykonania 
zadania, sposoby komunikowania si  z pracodawc  oraz forma kontroli wyko-
nywania pracy przez telepracownika.  

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba staraj ca si  o prac  b dzie mog a
wybra  teleprac  jako jedn  z form zatrudnienia. Wybór taki b d  tak e mieli 
ju  zatrudnieni pracownicy. 

Wed ug ustawy, pracownik i telepracownik b d  traktowani jednakowo 
(nawi zywanie i rozwi zywanie stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awan-
sów, szkole etc.). Pracownik musi si  zgodzi  na wiadczenie pracy w sposób 
zdalny – nie mo e ona nast pi  w wyniku przymusu. Doda  nale y, i  brak 
takiej zgody nie mo e by  podstaw  do zwolnienia pracownika. Ustawa zakazu-
je pracodawcy wypowiadania umowy osobie, która nie zgodzi a si  na prac
zdaln . Decyzja w sprawie telepracy mo e zosta  podj ta ju  przy zawieraniu 
umowy o prac , albo w trakcie zatrudnienia. Je li pracownik z o y wniosek  
o wykonywanie pracy na odleg o , pracodawca powinien go uwzgl dni
w miar  mo liwo ci.

W terminie trzech miesi cy od rozpocz cia telepracy zarówno pracownik, 
jak i pracodawca mog  wyst pi  z wi cym wnioskiem o zaprzestanie pracy  
w formie telepracy, jednak pracownik, który zgodzi  si  podj  zatrudnienie  
w formie telepracy, rozpoczynaj c prac  u danego pracodawcy, nie ma prawa 

da , aby pracodawca zatrudni  go na „zwyk ym” stanowisku. Z kolei dla tele-
pracowników najwa niejsze znaczenie b dzie mia  fakt, e pracodawca nie b -
dzie móg  zaproponowa  im gorszych warunków pracy ni  innym pracowni-
kom. B d  wi c mieli na przyk ad takie samo prawo do szkole  zawodowych 
czy awansu. Nowe przepisy jasno wskazuj , e to pracodawca musi zapewni
sprz t, za pomoc  którego b d  pracowa  cz onkowie za ogi na odleg o  oraz 
ponosi  koszty jego eksploatacji i konserwacji. Poza du ymi korzy ciami wyni-
kaj cymi z nowelizacji przepisów kodeksu pracy w tym zakresie nale y odno-
towa  jednak pewne zastrze enia. Kwesti  sporn  jest brak szczegó owych ure-
gulowa  prawnych w zakresie kontroli miejsca pracy telepracownika – kontrola 
w domu mo e powodowa  naruszenie dóbr osobistych. Kodeks pracy nak ada
na pracodawców obowi zki z zakresu bhp (z pewnymi wyj tkami). Nie musz
oni, co prawda, dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  telepracow-
nika, w których b dzie wiadczona praca, ale za to s  zobowi zani zorganizo-
wa  takim pracownikom prac  w sposób zapewniaj cy bezpieczne i higieniczne 
warunki jej wykonywania. Trudno jednak okre li , na czym b d  polega  obo-
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wi zki pracodawców z zakresu bhp w przypadku telepracy (czyli czy na przy-
k ad nie b d  oni musieli zakupi  odpowiedniego sprz tu biurowego w postaci 
krzes a, biurka itp.).

2. Aspekty wdra ania telepracy w województwie zachodniopomorskim 

Jednym z g ównych celów wspólnej Europy jest wzrost zatrudnienia mi -
dzy innymi poprzez unowocze nienie organizacji i form pracy. Dzia aj ce
w Polsce programy wspó finansowane z funduszy Unii Europejskiej przyczy-
niaj  si  do powstania wielu projektów wspieraj cych teleprac  bezpo rednio
lub po rednio. W niniejszym punkcie przedstawiono krótki opis wybranych 
projektów wdra anych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

„Telepraca szans  na zwalczanie nierówno ci i dyskryminacji na rynku 
pracy” to projekt realizowany przez Zachodniopomorsk  Szko  Biznesu  
w Szczecinie, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EOUAL, przy wspó pracy 
organizacji zrzeszaj cych osoby niepe nosprawne, instytucje samorz dowe,
przedsi biorców, firmy szkoleniowe, izby gospodarcze2. Projekt jest skierowa-
ny do osób niepe nosprawnych ruchowo i stanowi szans  na ich aktywizacj
zawodow  i pe noprawny udzia  w yciu spo ecznym. Ma te  na celu spopula-
ryzowanie telepracy jako przysz o ciowej formy zatrudnienia. 

Za o eniem projektu jest przeniesienie pracowników zagro onych utrat
pracy z podmiotów, w których s  zatrudnieni, do telecentrum lub telechatek.  
W tej sytuacji zmianie ulega jedynie miejsce wiadczenia pracy, nie za  sam 
stosunek pracy. Pracownicy zostan  obj ci systemem podnoszenia kwalifikacji  
i zdobywania nowych umiej tno ci, czym zajmie si  o rodek szkoleniowo- 
-doradczy, a co w rezultacie doprowadzi mi dzy innymi do podniesienia ich 
zdolno ci adaptacyjnych. Równie istotnym elementem jest obj cie szkoleniami 
i doradztwem pracodawców, zainteresowanych wdro eniem elastycznej formy 
zatrudnienia. W ramach projektu powsta o telecentrum i o rodek szkolenio-
wo-doradczy w siedzibie Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu. Na terenie 
województwa zachodniopomorskiego wdra aniem projektu zajmuje si  równie
sze  telechatek, nowoczesnych pracowni wyposa onych w sprz t komputero-
wy przystosowany do potrzeb osób niepe nosprawnych ruchowo. Projekt zosta

                                                          
2 Projekt „Telepraca szans  na zwalczanie nierówno ci i dyskryminacji na rynku pracy”. 

Opis projektu – strona internetowa Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu w Szczecinie. 
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zrealizowany przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Projekty realizowane przez Szczeci ski Park Naukowo-Technologiczny 
wspieraj  promowanie telepracy poprzez edukacj  potencjalnych telepracowni-
ków w zakresie wspó czesnych technik komunikacyjnych i technologii informa-
tycznych. Poni ej przedstawiono dwa z nich. 

Projekt „Przysz o ciowe zawody spo ecze stwa informacyjnego – pakiet 
szkole ” obejmuje przygotowanie i realizacj  pakietu szkole  w trzech nowych 
zawodach: grafik-prezenter, broker informacji oraz handlowiec internetowy3.
Wspólnym mianownikiem jest ich cis y zwi zek z rosn cym zapotrzebowa-
niem rozwijaj cego si  spo ecze stwa informacyjnego na praktyczne umiej tno-
ci wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i ogólno-

dost pnych wiatowych zasobów informacji. ród o finansowania projektu to 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 
2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Dzia anie 2.1. „Roz-
wój umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy”. 

Drugi projekt Szczeci skiego Parku Naukowo-Technologicznego to „In-
ternet od podstaw”. Obejmuje on przygotowanie i realizacj  szkole  potencjal-
nych telepracowników z zakresu korzystania z Internetu4. Umiej tno  ta jest 
jedn  z kluczowych, jak  dzisiaj powinien mie  ka dy pracownik, ze wzgl du
na powszechne zastosowanie Internetu zarówno w biznesie (bankowo , handel, 
komunikacja mailowa, reklama itp.), jak i w domu. Wyst puj cy w regionie 
brak odpowiednich kwalifikacji w ród pracowników sprawia, e obecnie jedy-
nie oko o 20% zatrudnionych wykorzystuje Internet w pracy, pomimo e 85% 
firm deklaruje dost p do Internetu.

Projekt cechuje si  du ym nowatorstwem z uwagi na wykorzystanie mo-
bilnej sali szkoleniowej wyposa onej w bezprzewodowy dost p do Internetu, 
która pozwala na realizacj  szkole  na terenach nieprzystosowanych pod 
wzgl dem infrastrukturalnym do prowadzenia zaj .

ród em finansowania dla tego programu jest Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach” Dzia anie 2.1. „Rozwój umiej tno ci powi za-
                                                          

3 Projekt „Przysz o ciowe zawody spo ecze stwa informacyjnego”. Opis projektu – strona 
internetowa Szczeci skiego Parku Naukowo-Technologicznego.

4 Projekt „Internet od podstaw”. Opis projektu – strona internetowa Szczeci skiego Parku 
Naukowo-Technologicznego.
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ny z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwo ci kszta cenia ustawicz-
nego w regionie”.

Projekt Wojewódzkiego Urz du Pracy w Szczecinie „E-pracownik – za-
wód XXI wieku”5 ma na celu dostosowanie wiedzy i umiej tno ci mieszka ców
województwa zachodniopomorskiego do zmieniaj cych si  wymogów regio-
nalnego rynku pracy w warunkach post puj cej informatyzacji i globalizacji 
rynków zewn trznych. Promuje si  w nim elastyczne podej cie do zawodu oraz 
rozwój kwalifikacji zawodowych dzi ki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu prowadzone s  szko-
lenia z zakresu nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych oraz 
wybranych zawodów przysz o ci (broker informacji, webmaster, e-nauczyciel, 
finanse w e-gospodarce). Projekt finansowany jest ze rodków Unii Europej-
skiej, z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia anie 2.1. „Rozwój umiej t-
no ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwo ci kszta ce-
nia ustawicznego w regionie” oraz z bud etu pa stwa.

Realizacja tych i podobnych projektów sprzyja kreowaniu otwartego i ela-
stycznego systemu dost pu do wiedzy mieszka com regionu zachodniopomor-
skiego na wszystkich poziomach wykszta cenia, zgodnie z wyst puj cymi po-
trzebami edukacji podstawowej, uzupe niaj cej i ustawicznej. Projekty stymulu-
j  równie  wzrost zatrudnienia mi dzy innymi poprzez podnoszenie kwalifika-
cji potencjalnych telepracowników. 

3. Bariery wdra ania telepracy 

Ró norodne problemy zwi zane z promowaniem telepracy s  przedmiotem 
projektu o zasi gu ogólnokrajowym „Telepraca – Ogólnopolski program dla 
przedsi biorców”. G ównym wykonawc  projektu jest firma Doradztwo Gos-
podarcze DGA SA dzia aj ca na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi -
biorczo ci6. Projekt jest wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej  
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”  
w zakresie Dzia ania 2.3. Celem projektu jest rozwini cie rynku telepracy  
w Polsce i zach cenie pracodawców do korzystania z tej formy zatrudniania. 

                                                          
5 Opis projektu – strona internetowa  Wojewódzkiego Urz du Pracy w Szczecinie. 
6 Projekt „Telepraca szans ...
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Ma on przyczyni  si  do zwi kszenia wiedzy o telepracy i spopularyzowa  t
form  zatrudnienia. Projekt jest adresowany do przedsi biorstw i ich pracowni-
ków oraz do jednostek samorz du terytorialnego. 

Telepraca – ten popularny w innych krajach model zatrudnienia – w Polsce 
napotyka wiele barier. W ramach projektu podj to prób  zidentyfikowania tych 
zjawisk. Poni ej przedstawiono – na podstawie raportu z bada  – g ówne barie-
ry upowszechniania telepracy7. Mo na tu wyró ni  dwie zasadnicze grupy: 
bariery ze strony pracodawców oraz ze strony pracowników. 

W grupie pierwszej mo na wymieni :
– przyzwyczajenie do tradycyjnej metody pracy, 
– brak atwo dost pnej, wyczerpuj cej, wiarygodnej informacji na temat 

nowej metody pracy, 
– brak zaufania do pracownika, z którym pracodawca kontaktuje si  spo-

radycznie, nad którego procesem pracy ma tylko ograniczon  kontrol ,
– niedotrzymywanie terminów wykonania pracy przez telepracowników. 
W drugiej grupie – bariery ze strony pracownika – wymieniane s  nast pu-

j ce problemy: 
1. Pracodawcy cz sto nie podpisuj  z telepracownikami umów o prac ;

w efekcie brakuje poczucia bezpiecze stwa, zapewnienia regularnych docho-
dów.

2. Pracodawcy uwa aj  telepracowników za pracowników gorszej katego-
rii, nie ufaj  im i dlatego nie podpisuj  z telepracownikami umów o prac ; cza-
sami staraj  si  ich oszuka  (nie wyp acaj  albo bardzo opó niaj  wyp acenie
nale nych telepracownikom pieni dzy). 

3. Silna obawa przed utrat  kontaktów mi dzyludzkich – izolacj  spo-
eczn .

4. Strach przed nowym; przyzwyczajenie do tradycyjnej metody pracy  
w siedzibie pracodawcy – postrzegana jako bardziej naturalna ni  telepraca. 

5. Wysokie ceny za telefon, Internet, oprogramowanie. 
6. Uk adowy rynek pracy – nepotyzm, znajomo ci, uk ady decyduj

o sukcesie w pracy.  

                                                          
7 Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce – raport z badania w ramach projektu „Tele-

praca – Ogólnopolski program dla przedsi biorców”.
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7. Zagmatwane prawo, niewydajny system egzekwowania nale no ci, za 
du e podatki (pracodawcy musi si  op aca  zatrudnia  telepracowników na 
umow ).

8. Brak profesjonalizmu w ród zleceniodawców, niekompletne briefy. 
9. Ograniczona oferta pracy; dost pne s  jedynie prace niskop atne, nie-

ciekawe, ma o presti owe.
Realizacja projektu ukaza a, e telepracownicy stanowi  w Polsce tylko 

ma y odsetek wszystkich pracuj cych, a telepraca nie cieszy si  popularno ci .
Nale y jednak przewidywa , e sytuacja ta b dzie si  zmienia  na korzy .
Niedawna nowelizacja kodeksu pracy oraz dzia ania promuj ce teleprac  sk a-
niaj  do optymizmu w tym zakresie. 

Podsumowanie

Telepraca to nie tylko oszcz dno  kosztów dla obu zainteresowanych 
stron. Istotn  korzy ci  jest fakt, e dzi ki wykorzystaniu telepracy pracodawca 
ma mo liwo  wybiera  spo ród znacznie szerszego grona potencjalnych pra-
cowników, których nie znajdzie na swoim terenie. 

Ta metoda pracy dok adnie wpisuje si  w unijn  polityk  równo ci szans, 
u atwiaj c równ  konkurencj  nie tylko osobom niepe nosprawnym i wychowu-
j cym dzieci, ale tak e zamieszkuj cym obszary o utrudnionym dost pie do 
zatrudnienia. Dlatego telepraca zalecana jest jako forma aktywizacji zawodowej 
matek z dzie mi, opiekunów osób starszych, niepe nosprawnych i mieszka ców
obszarów wiejskich.

Nie mo na te  nie wspomnie  o korzy ciach, jakie niesie ze sob  ta nowo-
czesna forma pracy dla rozwoju spo eczno-ekonomicznego ca ego kraju. Przede 
wszystkim jest to wyrównywanie poziomów w dost pie do infrastruktury tele-
informatycznej i edukacyjnej w poszczególnych regionach i miejscowo ciach,
zmniejszenie migracji do du ych miast, korzy ci ekologiczne, wzrost popytu na 
us ugi telekomunikacyjne i upowszechnianie nowo ci w tej bran y. Telepraca 
jest wi c jednym ze zjawisk istotnie stymuluj cych rozwój spo ecze stwa in-
formacyjnego. 
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SELECTED ASPECTS OF THE TELEWORK PROBLEMS WITH LOOK ON 
THE WESTPOMERANIAN VOIVODESHIP SITUATION 

Summary

The article presents selected aspects of the telework problems in Poland in view 
of a new law regulations in this subject. Authoress presents the main difficulties in the 
wide telework implementation. The article includes also description of projects con-
nected with telework which have been realized in West Pomeranian Voivodeship. 
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