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Szanowni ?aństwo,
,,

w nawipaniu do pisma L.dz.THW0750lI0l202Ill79 z dnia l3.0I.ż02Ir., prosimy o
odpowiedź na następujące pytania:
1 . Dlaczego nie wprowadzalrry tego systemu pracy do istniejącego juz Regulaminu pracy,
tak jak w Kodeksie pracy ? (Dziń drugi ,,Stosunek pracy" FtozdzińIIb ,,Zatradnianie
pracowników w formie telepracy" Kp),
ż. Czy Regulamin telepracy będzie obowipywał równolegle z Regulaminem pracy
zdalnej ?,
3. Jakie to są przypadki wystąpienia okolicznościuniemożIiwiających świadczeniepracy
w jednostce orgańzacyjnej, które mogą spowodowaó wprowadzenie telepracy La azas
oznaczonyjako jedna forma świadczeniapracy przezPracownika ? (§1 ust.8),
4. Czy znane są pracodawcy jednostki organizacyjne, w których może być wykon}avana
przęz pracowników tylko telepraca ? (§1 ust.8) )
.
5. Jakie grupy zawodowe ma objąć telepraca ? (§1 ust.9, §3 ust.8 ),
6. Co w przypadku przerwy w dostawie internetu - nie ma możliwościodczytania e-mń|a,
Teams-a ? (§4 ust.12),
7. Jak się ma raportowanie z rejestrowaniem czasu pracy ? (§4 ust.13 i 14, §5),
8. Co w przypadku, gdy pracodawca stwierdza, że jedynie w systemie telepracy praca
może być świadczona) apracownik oświadcza, że nie ma do tego warunków ?,
9. Co w przypadku badń okresowych, szkoleń ? (§6 ust.5 i 6),
10. W jaki sposób będzie obliczany ryczah na pokrycie kosźów energii elektrycznej ?
(§7 ust.4lit.a),
II.Dlaczego nie ma ekwiwalentu zainternet ? (§7 ust.4),
I2. Jak zostń wyliczony ekwiwalent za wyposużenie pomocniczę (stół, krzesło) ?
(§7 ust.4lit.b).
,

uzasadnienie
Wiadomości e-mailowe jak i przez aplikację Microsoft Teams często docierają z duzrym
opóźnieniem do pracownika i nie zawsze kontakt zwrotny z bezpośrednim przełożonym
zmieści się w 15 minutach (prędkościinternetów domowych są różne). W aplikacji Microsoft
Teams jest zaMadka,,rejestrowanie czasu pracy", w której jest sprawozdanie z wykonywanych
czynnoŚci. W TVP S.A. rejestracja czasu pracy jest bezpośrednio zvviązana z raportowaniem.
Dlatego też chcielibyśmy się dowiedzieó czy prowadzenie ewidencji czasu pracy (§5) jest
realizowane za pomocą aplikacji Microsoft Teams, czy przęz inną aplikację ?

NaszYm zdańem, w przypadku §7 ust.4 Regulaminu telepracy pracodawca próbuje przenieść
kosźy pracy na pracownika bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej. W Regulaminie pracy
zdalnej,ryczńnapokrycie kosztów energii elektrycznej wynosi 10 złlmiesiąc, co wprzypadku
PracY krótszej niZ jeden miesiąc ryczńt był pomniejszany do tego stopnia, że w wielu
PrzYPadkach pracownicy otrzymyłv ali 3,16 ń. za oŁłes od marca do grudnia 2020r. Ryczah ten
Powinien byĆ realny, a nie fikcyjny, ptzy jeszcze podvlyższonych opłatach za energię
elektryczną. Nie ma nic na temat ekwiwalentu zainternęt- dlaczego ?

W zwipku z procedowaniem w myślart.676 Kp, bardzo prosimy o możliwie szybką

odpowiedź na nurtujące nas pytania.
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Do wiadomości
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