
PaŸdziernik 2007Telepraca - nowa forma wykonywania pracy

W dniu 24 sierpnia 2007 r. Sejm uchwali³ 
zmianê do Kodeksu pracy, dotycz¹c¹ 
zatrudniania pracowników w formie 

1telepracy. Przepisy o telepracy  wesz³y 
w ¿ycie 15 paŸdziernika 2007 r. Budz¹ 
one jednak szereg w¹tpliwoœci i zawieraj¹ 
luki. Interpretacja przepisów o telepracy 
mo¿e sprawiæ przedsiêbiorcom trudnoœci. 

Co jest teleprac¹?

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, 
teleprac¹ jest praca wykonywana 
regularnie poza zak³adem pracy 
z wykorzystaniem œrodków komunikacji 
elektronicznej. Mo¿e z niej korzystaæ ka¿dy 
pracodawca i pracownik, jeœli tylko jest to 
mo¿liwe na danym stanowisku pracy. Przejœcie 
na tê formê zatrudnienia jest mo¿liwe w ka¿dym 
czasie. Je¿eli zmiana nast¹pi w trakcie 
zatrudnienia, ka¿da ze stron bêdzie mog³a 
w uproszczonym trybie, w terminie 3 miesiêcy 
od podjêcia telepracy, powróciæ do 
dotychczasowych warunków wykonywania pracy.

Konieczne porozumienie…

Przed wprowadzeniem telepracy pracodawca 
musi ustaliæ z reprezentantami pracowników 
ramowe warunki jej wykonywania w zak³adzie 
pracy. 

Je¿eli w zak³adzie pracy dzia³aj¹ zwi¹zki 
zawodowe, nast¹pi to w porozumieniu 
zawartym z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, 
a w razie niemo¿noœci osi¹gniêcia porozumienia 
– pracodawca samodzielnie ustali ramowe 
warunki wykonywania telepracy w regulaminie, 
uwzglêdniaj¹c ustalenia podjête w toku 
uzgadniania porozumienia. 

   

Jeœli u pracodawcy nie dzia³aj¹ zwi¹zki 
zawodowe, konieczne jest przeprowadzenie 
konsultacji z przedstawicielami pracowników, 
wy³onionymi w trybie przyjêtym u danego 
pracodawcy. 

Je¿eli w zak³adzie zosta³a ustanowiona rada 
pracowników to dodatkowo obowi¹zek 
informowania i konsultacji w zakresie telepracy 
wynika z przepisów ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji .

Warunkiem zgodnego z prawem stosowania 
telepracy jest przeprowadzenie wymaganych 
konsultacji.

… i umowa

Szczegó³owe warunki wykonywania telepracy 
powinna okreœlaæ umowa pomiêdzy pracodawc¹ 
a telepracownikiem. Zgodnie z Kodeksem 
pracy, w takiej umowie mo¿na uregulowaæ 
miêdzy innymi:

zasady porozumiewania siê z pracownikiem
zasady udostêpniania sprzêtu pracodawcy 

   w celu wykonywania pracy lub 
   wykorzystywania w tym celu w³asnego 
   sprzêtu pracownika

sposób i formê przeprowadzania przez 
   pracodawcê kontroli wykonywania pracy 
   przez telepracownika.

Pracodawcy powinni zadbaæ o szczegó³owe 
uregulowanie równie¿ innych kwestii 
zwi¹zanych, przyk³adowo, z czasem pracy 
i prac¹ w godzinach nadliczbowych czy 
zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
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Kontakt:

Ewa £achowska-Brol
ewa.lachowska-brol@wierzbowski.pl

+48 22 50 50 797

Brak takich postanowieñ w umowie mo¿e bowiem 
w przysz³oœci os³abiæ pozycjê pracodawcy w razie 
sporu przed s¹dem pracy.

Obowi¹zki pracodawcy

Obok ogólnych obowi¹zków wynikaj¹cych 
z Kodeksu pracy, na pracodawcê zosta³y 
na³o¿one dodatkowe obowi¹zki obejmuj¹ce:

uregulowanie zasad ochrony danych 
   osobowych przekazywanych telepracownikowi 

dostarczenie sprzêtu i ubezpieczenie go, 
   a tak¿e pokrycie kosztów instalacji sprzêtu

zapewnienie pracownikowi pomocy technicznej. 

W przypadku podejmowania zatrudnienia 
od pocz¹tku w formie telepracy, Kodeks pracy 
poszerza tak¿e zakres informacji dodatkowej.

_______________________

1    Rozdzia³ IIb „Zatrudnienie pracowników w formie telepracy”, 
5 17    art. 67 – 67  Kodeksu pracy.

2    Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006, nr 79, poz. 550).
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