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PRACA ZDALNA wg NOWELIZACJI  

KODEKSU PRACY 
Obowiązki pracodawcy oraz niezbędne dokumenty 

 

TERMIN: 

20 kwiecień 2023 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
 
 

CENA ONLINE: 460 ZŁ 
 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 17.04.2023 
CENA ONLINE: 360ZŁ NETTO 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- wyjaśnienie wątpliwości 
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, radca 
prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w zakresie 
bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa 
handlowego z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa 
pracy.  
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Praca zdalna- w jaki sposób prawidłowo wdrożyć pracę zdalną  

w firmie na podstawie nowych przepisów. 

 Zagadnienia wstępne- omówienie regulacji, przepisów 

wprowadzających, dotychczasowa praktyka.  

 Zawarcie umowy o pracę w zakresie wykonywania pracy zdalnej- 

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę 

zdalną- jak sformułować umowę o pracę.  

2. Polecenie pracodawcy oraz uzgodnienie pracy zdalnej- forma 

polecenia pracy zdalnej, wzór dokumentu. 

 Elementy polecenia pracy zdalnej. 

 Formy pracy zdalnej.  

 Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych  

i technicznych do wykonywania pracy zdalnej- elektronicznie czy 

papierowo? Wzór.  

3. Uprawnienie pracodawcy do dokonania cofnięcia pracy zdalnej-  

w jakiej formie, podstawa, dokument.  

4. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej- Kiedy 

pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?  

 Jacy pracownicy mogą składać wnioski o wykonywanie pracy 

zdalnej. 

 Zaprzestanie pracy zdalnej na wniosek pracownika/pracodawcy- 

forma dokumentu, elementy. 
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 Odmowa wykonywania pracy zdalnej- forma, dokument – jak 

pracodawca może uzasadnić decyzję dot. odmowy wykonywania 

pracy zdalnej.  

5. Jak wprowadzić pracę zdalną? Kiedy pracodawca jest zobowiązany 

wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie ze 

związkami zawodowymi? 

 Najważniejsze elementy i treść porozumienia zawartego ze 

związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników 

 Tryb i forma porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy 

zdalnej 

 Regulamin pracy zdalnej- jakie elementy powinien zawierać 

regulamin pracy zdalnej, tryb ogłoszenia w firmie regulaminu.  

6. Praca zdalna a informacja o warunkach zatrudnienia- nowa treść 

informacji dla pracownika. 

7. Materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej 

 Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia sprzętu i urządzeń 

do wykonywania pracy zdalnej. 

 Protokół przekazania narzędzi i materiałów do wykonywania pracy 

zdalnej. 

 Pomoc techniczna i serwis. 

8. Gdzie i jak uregulować i ustalić zasady dotyczące pokrywania 

kosztów pracy zdalnej? 

 Regulacja dotycząca pokrywania kosztów wykonywania pracy 

zdalnej 

 Zasady oraz zwrot kosztów związanych z pracą zdalną  

9. Procedura ochrony danych osobowych pracy zdalnej. 

 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony 

danych osobowych 

 Przygotowanie odpowiednich procedur przez pracodawcę.  

10. Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę- 

Informacja o zasadach przeprowadzania kontroli w związku  

z wykonywaniem pracy zdalnej- wzór dla pracodawcy.  

 Sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej- zasady 

dokonywania kontroli  

 Miejsce i czas przeprowadzanie kontroli.  

 Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas 
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wykonywania pracy zdalnej. 

11. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej. 

Zasady kontroli bhp podczas wykonywania pracy zdalnej. 

 Szkolenie wstępne przy pracy zdalnej. 

 Rodzaje prac w jakich nie może być wykonywana pracy zdalna.  

 Jak przygotować i dokonać informacji o ryzyku zawodowym 

związanym z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracodawcę. 

Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej przez pracodawcę.  

 Oświadczenie pracownika dotyczące bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy 

12. Wypadek przy pracy zdalnej- ustalenie okoliczności, 

przygotowanie dokumentacji ze strony pracodawcy. 

13. Okazjonalna praca zdalna- regulacja i zasady.  

14. Ewidencja czynności w pracy zdalnej- przykładowy dokument.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


