
Dla kogo praca zdalna?

W poniedziałek, przedostatni dzień stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, wprowadzającą pracę
zdalną, a także możliwość badania stanu trzeźwości pracowników.

 

Praca zdalna wyparła tym samym z Kodeksu pracy telepracę. Jakie są podstawowe założenia?

- może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą,
w tym pod adresem zamieszkania pracownika;

- może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

a) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy
po ich odwołaniu lub

b) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu
pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

- jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada
warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej;

- zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową;

- pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie
4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we
wspólnym  gospodarstwie  domowym,  posiadającymi  orzeczenie  o  niepełnosprawności  albo  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy
wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej
lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i  narzędzi pracy, w tym
urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania
określone w Kodeksie pracy.

 



Przedsiębiorstwa mają dwa miesiące na dostosowanie się do przepisów.  

 

Wraz z nowym prawem, trzeba się również liczyć z tym, że pracodawca sprawdzi naszą trzeźwość; wcześniej jednak należy
uregulować zasady przeprowadzania kontroli w przepisach wewnętrznych. Taką możliwość wprowadzono, by zapewnić ochronę
zdrowia i życia pracowników i innych osób.

 

Szczegóły dostępne są na stronie:  http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2335_u.htm
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