
Porozmawiaj z EY,

bez zobowiązań, kliknij

Fakty

W ramach Nowego Ładu zapowiadane jest wprowadzenie pracy zdalnej i hybrydowej do Kodeksu Pracy. Zgodnie z 
proponowanym rozwiązaniem, z KP zniknie instytucja telepracy, a jej dotychczasowe zasady będą dotyczyły pracy zdalnej i 
hybrydowej. Konieczność daleko idącej formalizacji pracy zdalnej to znaczna zmiana zarówno dla pracodawców, jak i 
pracowników. 

Strategie pracodawcy w Nowym Ładzie 
Praca hybrydowa

WSPARCIE DLA ZARZĄDU I DZIAŁU HR

Wyzwania prawne

Nowe przepisy zakładają, że praca zdalna może być 
wykonywana w oparciu o:

• Porozumienie z organizacją związkową lub 
przedstawicielami pracowników,

• Regulamin,  

• Indywidualne porozumienie z pracownikiem, 

• Każdorazowe uwzględnienie obligatoryjnych 
warunków wykonywania pracy spoza siedziby 
pracodawcy, 

• Ekwiwalent lub ryczałt za wykorzystanie narzędzi lub 
środków własnych, w tym energii elektrycznej i 
Internetu, 

• Świadczenie pracy spoza terytorium RP.

Nowe przepisy nie regulują w pełni kwestii związanych 
z BHP oraz czasem pracy.

Nowe wyzwania

• Jaki stopień elastyczności miejsca i czasu pracy odpowie na potrzeby poszczególnych grup pracowników, zapewniając 
compliance i efektywność? 

• Jak w sposób angażujący pracowników wdrożyć i zakomunikować zmiany?

• Jak zbudować pozytywne doświadczenie pracowników poprzez dostosowanie procesów, systemów, powierzchni, 
świadczeń?

• Jak w motywujący sposób przeprowadzić zmianę, zapewniając jednocześnie zgodność z nowymi regulacjami?

• Jak uwzględnić wymogi regulacyjne – BHP, ekwiwalent, kontrola w miejscu zamieszkania, 
porozumienie ze stroną pracowniczą, formalizacja? 

Wyzwania strategiczne

Jednocześnie badania rynku pracy wskazują skokowy 
wzrost oczekiwań pracowników w zakresie 
elastyczności warunków pracy:

• 9 na 10 pracowników deklaruje, że kluczowa jest 
dla nich elastyczność zarówno miejsca, jak i czasu 
pracy. 

• Tylko co 5. pracownik chce po zakończeniu pandemii 
pracować wyłącznie w biurze. 

• Ponad 50% pracowników deklaruje odejście z pracy, 
jeśli nie zostanie zapewniona jej elastyczność.

• 63% firm obserwuje spadek wydajności w związku z 
pracą zdalną zależnie od działu, ale tylko 38% stosuje 
szczegółowe pomiary pozwalające zrozumieć jego 
przyczyny. 

• 22% firm bada potrzeby pracowników w związku ze 

zmienionymi warunkami pracy, a 9% firm 
dostosowało ofertę świadczeń.

Choć program szczepień ma skutecznie zapobiec 
kolejnym lockdownom, a nowe regulacje mają wejść w 
życie już za kilka miesięcy, tylko część pracodawców 
przystąpiła do projektowania i wdrożenia nowego 
modelu pracy, kluczowego na powracającym rynku 
pracownika.
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Jak możemy pomóc? 

• Pomożemy sprawdzić, jakie są potrzeby pracowników oraz jak Państwa firma widzi zmianę w potrzebach klientów, 
stosując unikalne badanie preferencji. 

• Przeprowadzimy Państwa przez proces identyfikacji potrzebnych działań, ich realizację oraz wdrożenie, zapewniając 
zaangażowanie pracowników.

• Wsparcie menadżerów w pozyskaniu nowych kompetencji, które pomogą im zarządzać w modelu hybrydowym.

• Pomiar efektywności pracy i rozwiązania służące jej przywróceniu.

• Doradztwo prawne i opracowanie regulacji wewnętrznych zgodnie z przyjętym podejściem strategicznym.

• Dostosowanie powierzchni biurowej zgodnie z zasadami „activity based working”.

• Dostosowanie rozwiązań w zakresie wynagrodzeń i świadczeń.

• Zarządzanie zmianą i motywujący program komunikacji nowych zasad pracy.

Już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany prawne i rynkowe - zachęcamy do rozmowy z naszymi 
ekspertami.

Korzyści ze współpracy z EY

• Dostosowanie i usprawnienie procesów pracy, digitalizacja procesów papierowych.

• Rozwój kompetencji przywódczych z naciskiem na zarządzanie rozproszonym zespołem.

• Rekomendacja optymalnego pakietu rozwiązań w zakresie wynagrodzeń i świadczeń.

• Implementacja docelowego modelu pracy hybrydowej w oparciu o kompleksową analizę potrzeb firmy i pracowników.

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie
przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’.

Kompleksowe wsparcie w opracowaniu strategii pracy hybrydowej w Państwa firmie

Koszty i czas realizacji

Koszty i czas realizacji zależne od zakresu wsparcia.


