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Tytułem wstępu…… 

W bardzo trudnym okresie gospodarczym spowodowanym pandemią w wielu przedsiębiorstwach, instytu-

cjach i organizacjach gospodarczych wystąpiła potrzeba istotnego przeorganizowania działalności pod-

miotu biorąc pod uwagę z jednej strony potrzebę kontynuacji działalności gospodarczej a z drugiej strony 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. 

 

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy jak również przepisy Rozporządzeń Rządu RP  

w zakresie przeciwdziałania pandemii pozwalają na elastyczne zorganizowanie pracy zatrudnionych pra-

cowników, w tym także w formie pracy zdalnej czy też telepracy. 
 

Co  proponujemy ? 

 

Propozycja współpracy obejmuje cztery podstawowe obszary merytoryczne: 

 

1. analiza obowiązujących w RP regulacji prawnych telepracy w odniesieniu do specyfiki 

przedsiębiorstwa, możliwości prawnych i organizacyjnych zastosowania tych rozwiązań, 

2. analiza i weryfikacja dokumentacji organizacyjnej funkcjonującej w przedsiębiorstwie, 

3. analiza i ocena dokumentacji pracowniczej w kontekście projektowanych rozwiązań z zakresu 

telepracy, 

4. projekt regulaminu telepracy oraz innych dokumentów personalnych i organizacyjnych 

niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania. 

 

Ad. 1. Normy prawne dotyczące. telepracy : 

 a) Określenie i wskazanie podstaw prawnych regulujących telepracę.  

 b) Wymogi wynikające z telepracy wpływające na pracownika: 

▪ ustalenia stosowane pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem dotyczące telepracy, 

▪ zaprzestanie telepracy i powrót do poprzednich warunków wykonywania pracy, 

▪ dokumentacja pracownicza w zakresie telepracy w tym regulaminy i inne zapisy dotyczące 

telepracy,  

 c) Wymogi wynikające z telepracy i ich wpływ na pracodawcę: 

▪ forma porozumienia z partnerami społecznymi, 

▪ współpraca i kontrola efektów telepracy, 

▪ obowiązek zapewnienia sprzętu i infrastruktury, pomocy technicznej i wsparcia dla 

pracowników realizujących zadania zawodowe w formie telepracy, 

▪ porozumienia i ubezpieczenia dla sprzętu wykorzystywanego w trakcie telepracy, 

▪ możliwość kontroli telepracy przez pracodawcę, 

▪ zasady równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałanie w dyskryminacji, 

▪ wyłączenia odpowiedzialności pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ postępowanie w zakresie wypadków w pracy występujących w telepracy,  

▪ szkolenia bhp i medycyna pracy, 

▪ potwierdzenia pobrania sprzętu i wyposażenia do wykonywania telepracy, 

▪ zabezpieczenie pracodawcy w zakresie ochrony tajemnicy pracodawcy, ochrony danych 

osobowych i innych elementów prawnych i technicznych chronionych wewnątrz 

pracodawcy, 
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▪ możliwości wydawania i egzekwowania poleceń w formie pisemnej (maile, smsy) audio 

(telefon, rozmowy z wykorzystaniem komunikatorów internetowych) oraz video 

(telekonferencje). 

 

Ad.2. Weryfikacja istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań organizacyjnych  

i personalnych stosowanych w przedsiębiorstwie w zakresie : 

 a) Wskazanie elementów prawidłowych lub zagrożeń wynikających z przyjętego modelu 

      współpracy w ramach telepracy. 

 b)  Analizy różnego rodzaju polityk, schematów i regulaminów dotyczących np. ochrony 

      danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 c)  Ustalenie zawodów, stanowisk, grup pracowniczych, osób itd., które z racji swoich zadań 

      mogą wykonywać pracę w formie telepracy. 

 

Ad. 3. Analiza dokumentacji pracowniczej w zakresie indywidualnych ustaleń  

            z pracownikami dotyczących telepracy. 

 a)  Weryfikacja, indywidualnie dokonywanych, zapisów w zakresie telepracy. 

 b)  Przygotowanie schematów wdrażania telepracy dla poszczególnych stanowisk  

                 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących rozwiązań. 

 c)  Propozycje przyszłych zapisów w dokumentacji pracowniczej oraz propozycje systemu  

                 monitoringu efektywnego wykonywania pracy w formie telepracy. 

 

Ad. 4. Opracowanie projektu (wzoru) regulaminu wykonywania telepracy, który będzie obejmował 

między innymi następujące obszary merytoryczne: 

 a)  współpraca z partnerami społecznymi np. związki zawodowe, przedstawiciele załogi 

     i inne formy samorządu pracowniczego. 

 b)  reguły ogólne telepracy dla pracowników. 

 c)  formy i zasady telepracy dla poszczególnych grup pracowniczych. 

 d)  prezentacja najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk. 

 e) przedstawienie założeń elastycznego modelu w którym będzie można wybrane elementy 

    telepracy modyfikować w zależności od wprowadzanych zmian prawnych, technicznych  

    i organizacyjnych w przedsiębiorstwie.  
 

Koordynatorzy projektu: 

 Koordynatorem merytorycznym projektu jest stały konsultant Spółki OTREK T & C z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym w Państwowej Inspekcji Pracy.  

 Koordynatorem organizacyjnym projektu jest Członek Zarządu OTREK T & C. 
 

Organizacja projektu: 

 
 

Projekt TELEPRACA może zostać przygotowany i wdrożony w okresie około 2 miesięcy od dnia roz-

poczęcia wsparcia przy założeniu aktywnej współpracy kierownictwa i HR przedsiębiorstwa  

z konsultantami. 

Projekt realizujemy zdalnie, poprzez komunikatory zdalne Zoom, Teams. 
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Oczekiwane wynagrodzenie: 
 

Wynagrodzenie za: 

 przygotowanie rozwiązań prawno-organizacyjnych, 

 przygotowanie rozwiązań personalnych projektu TELEPRACA 

 wsparcie wdrożenia projektu 

 

 jest ustalane indywidualnie w czasie pierwszego spotkania przedstawiciela przedsiębiorstwa (za-

mawiającego) z przedstawicielem OTREK T & C. 

 

Doradca projektu: 

 

dr Henryk Szymański 

Konsultant OTREK 

telefon 603 765 751 

e-mail projekty@otrek.com.pl 
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