
Po kil ku mie sią cach Po lu zo wa nia 

ob ostrzeń więk szość firm Po wró ci ła

do Pra cy zdal nej, jak wszyst ko wska zu -

je – tym ra zem na dłu żej. ja kie roz wią -

za nia fir my ti soft mo gą być Po moc ne

Przy ta kim try bie Pra cy?

––––––––––

Woj ciech Ję drze jew ski: Jak wi dzi my, dzi -

siej sza rze czy wi stość wy mu sza pra cę zdal ną

na ogrom ną wręcz spo łecz ną ska lę. Moż na

po wie dzieć, że wszę dzie, gdzie ist nie je ta ka

szan sa, na le ży sto so wać for mę pra cy zdal -

nej. Tech no lo gie, któ re re ali zu ją ce le zwią za -

ne z pra cą lu dzi w mo de lu roz pro szo nym, są

roz wi ja ne w na szej fir mie od po nad 20 lat.

Za czę ło się od sys te mu umoż li wia ją ce go

zdal ną pra cę lo kal nych przed sta wi cie li han -

dlo wych przez sieć in ter net w la tach 1996-

-1997. Sys tem trans mi to wał dwu kie run ko -

wo in for ma cję o sta nach ma ga zy no wych,

za mó wie niach i roz ra chun kach z klien ta mi

han dlow ca. Nasz głów ny pro dukt – sys tem

WorkManager roz rósł się do ska li plat for my,

na któ rej re ali zo wa ne są róż no ra kie za da nia

zwią za ne z za rzą dza niem pro ce sa mi biz ne -

so wy mi. Uda ło się nam sku pić ze spół kom -

pe tent nych, uzna nych eks per tów i na wią -

zać współ pra cę z uczel nia mi wyż szy mi.

Obec nie trwa ją pra ce, w ra mach któ rych do -

sto so wu je my na sze opro gra mo wa nie do no -

wych re gu la cji praw nych, któ re ma ją wejść

w ży cie w I kwar ta le 2021 ro ku. W ofer cie

ma my roz wią za nia umoż li wia ją ce do wol ne

mie sza nie mo de li pra cy, czy li elek tro nicz ne -

go wy da wa nia po le ceń i do stę pu do do ku -

men tów i da nych oraz sku tecz nej kon tro li

wy ko ny wa nia pra cy. Struk tu rę roz wią zań

okre śla przede wszyst kim ewo lu cja urzą -

dzeń, któ re są uży wa ne do wy ko ny wa nia

okre ślo nych czyn no ści. Dzi siaj okre śle nie

„kom pu ter” trze ba ro zu mieć zu peł nie ina czej

niż jesz cze 10 lat te mu. Te raz to rów nież ze -

ga rek, ta blet lub ko mór ka, a w przy szło ści

zwi nię ty w ru lon ekran lub kost ka wy świe -

tla ją ca kla wia tu rę na po wierzch ni biur ka,

a da ne np. na ścia nie.

Te raz naj istot niej szy sta je się spo sób ko -

mu ni ka cji czło wie ka z sys te mem, to, jak czło -

wiek wy da je po le ce nia i uzy sku je z sys te mu

da ne. Na dru gi plan scho dzi sa mo urzą dze -

nie fi zycz nie umoż li wia ją ce ta ki kon takt. 

Ste ro wa nie gło so we sta ło się fak tem, urzą -

dze nia mo bil ne z do stę pem do sie ci za czę ły

do mi no wać. Swo bo da do stę pu do da nych

wszę dzie i za wsze sta ła się nor mą; w trak cie

jaz dy sa mo cho dem czy po cią giem, a na wet

w sa mo lo cie nikt już nie mu si się nu dzić.

W na szych pro jek tach za sta na wia my się, ja -

kie „kom pu te ry” po le cić klien to wi, aby mógł

wy god nie oglą dać da ne i ope ro wać na in ter -

fej sie do bie ra jąc urzą dze nie głów nie ze

wzglę du na wiel kość je go ekra nu. Pod su mo -

wu jąc: z tech nicz ne go punk tu wi dze nia nie

ma zna cze nia, gdzie się fi zycz nie pra cu je. 

Wszyst kie na sze kon fi gu ra cje roz wią zań

pra cu ją za wsze na opty mal nym mo de lu sie -

cio wym i sprzę to wym w za leż no ści od cha -

rak te ru za dań. 

wie lu Pra co daw ców nie Po koi się tym,

czy fak tycz nie ich Pra cow ni cy wy ko nu -

ją swo je obo wiąz ki Pod czas Prze by wa -

nia w do mu. czy są ja kieś sku tecz ne 

na rzę dzia kon tro li, któ re mo gli by ście

Pań stwo Po le cić?

––––––––––

W. J.: Pa ni py ta nie do ty czy jed no cze śnie

kil ku aspek tów zwią za nych ze sto sun kiem

pra cy po mię dzy pra co daw cą a pra cow ni -

kiem. Obec nie obo wią zu ją prze pi sy Usta wy

z dnia 26 czerw ca 1974 roku Ko deks pra cy

(Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94) oraz Usta wy

z dnia 18 lip ca 2002 r. o świad cze niu usług

dro gą elek tro nicz ną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144,

poz. 1204). Jak wi dać, nie są to no we re gu -

la cje na dą ża ją ce za zmie nia ją cą się rze czy wi -

sto ścią ko mu ni ka cji elek tro nicz nej. 

Jak wcze śniej po wie dzia łem, na sze roz -

wią za nia słu żą do za rzą dza nia pro ce sa mi

za cho dzą cy mi w fir mach ze szcze gól nym

uwzględ nie niem pra cy lu dzi. Pod sta wo wym

ce lem, ja ki so bie sta wia my, jest spraw na 

ko mu ni ka cja czło wiek – sys tem – pro ces.

Od 2004 ro ku do sko na li my sys tem dys try bu -

cji elek tro nicz nych zle ceń (po le ceń dla pra -

cow ni ków oraz zwią za nych z ni mi do ku men -

tów), od ofer to wa nia, kosz to ry so wa nia i ich

przy go to wa nia po przez opo mia ro wa nie i re -

je stra cję wy ko ny wa nych czyn no ści (zu ży cie

za so bu pra cy). Re je stru je my tak że zu ży cia

i wy two rze nia po zy cji ma ga zy no wych w spo -

sób trans pa rent ny dla pra cow ni ków. Wszyst -

ko to w cza sie rze czy wi stym. Na tak za re je -

stro wa nych da nych mo że my wy ko ny wać

róż ne go ro dza ju ra por ty i ana li zy w BI. Sys -

tem skła da się z wie lu na rzę dzi na róż ne

Przeciągająca się pandemia, której – jak na razie – końca nie widać, zmieniła
warunki życia całych społeczeństw, w tym także warunki pracy. Wiele osób
pracuje zdalnie, czyli po prostu z domu, co wymaga niezawodnej sieci i równie
niezawodnego oprogramowania. To domena bydgoskiej firmy Tisoft, która
specjalizuje się w autorskich rozwiązaniach informatycznych wspierających
przedsiębiorstwa; jej sztandarowym produktem jest program WorkManager.
O tym, jak rozwiązania Tisoft mogą pomóc firmom w nowej rzeczywistości,
rozmawiamy z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu firmy. 
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Roz wią za nia wspo ma ga ją ce pRa cę zdal ną

Jak czło wiek 
z sys te mem



urzą dze nia po łą czo nych w funk cjo nal ne in -

ter fej sy, pra cu ją cych na jed nej wspól nej ba -

zie w cza sie rze czy wi stym. Sys tem jest ofe -

ro wa ny pod han dlo wą na zwą WorkManager.

Dzię ki ta kiej kon struk cji ma on bar dzo du że

moż li wo ści kon fi gu ra cji i roz bu do wy rów -

nież po przez fir my ze wnętrz ne. Obec nie re -

je stra cja ak tyw no ści pra cow ni ków jest na

ty le za awan so wa na, że mo że spro stać róż no -

ra kim za da niom, od za rzą dza nia han dlow ca -

mi po przez tech no lo gów i pra cow ni ków 

ad mi ni stra cyj nych. 

a jak to wy glą da od dru giej stro ny,

czy li Pra cow ni ków? ja kie ko rzy ści 

mo gą oni od nieść w związ ku z za sto-

so wa niem na rzę dzi do re je stra cji 

cza su Pra cy?

––––––––––

W. J.: Przed obec ną sy tu acją pa no wa ło

prze ko na nie, że pra ca zdal na jest w ja kiś

spo sób gor sza, mniej pre sti żo wa od pra cy

w fir mie. Roz wią za nia do elek tro nicz ne go

za rzą dza nia pra cą w fir mie by ły czę sto po -

strze ga ne jed no stron nie ja ko do dat ko wy

nad zor ca – ta ki elek tro nicz ny do no si ciel. Jed -

nak na sze da ne jed no znacz nie wy ka zu ją, że

pra ca zdal na w wie lu przy pad kach jest bar -

dziej efek tyw na od pra cy zwią za nej z do jaz -

dem do fir my. Co wię cej, pra ca zdal na czę sto

jest je dy ną for mą utrzy ma nia za trud nie nia.

Ta for ma wią że się z okre ślo ny mi pro fi ta mi

za rów no dla pra co daw cy, jak i sa me go pra -

cow ni ka. Pierw szy z nich re du ku je w ten

spo sób kosz ty zwią za ne z przy go to wa niem

oraz utrzy ma niem sta no wi ska pra cy. Da ne

świad czą o tym, że przy nie nor mo wa nym

cza sie pra cy lu dzie czę sto pra cu ją dłu żej

i sku pia ją się bar dziej na osią gnię ciu wy -

zna czo ne go ce lu niż na prze pra co wa niu od -

po wied niej licz by go dzin. Wy ni ka to choć by

z pro ste go fak tu bra ku do jaz dów. Bar dzo

war to ścio wi z punk tu wi dze nia fir my lu dzie

nie mo gą świad czyć pra cy, po nie waż ofer ta

jest ogra ni czo na do lo ka li za cji fir my. Dla

osób nie peł no spraw nych, mło dych mam czy

miesz kań ców z te re nów o wy so kim bez ro bo -

ciu to szan sa na roz wój i do brą pra cę.

Pra ca zdal na ma in ny cha rak ter niż pra -

ca w bez po śred nio nad zo ro wa nym, wy ko -

nu ją cym okre ślo ne dzia ła nia ze spo le. Nie ma

bez po śred nie go kon tak tu po mię dzy pra cu ją -

cy mi oso ba mi oraz sze fem, a po zo sta li do -

mow ni cy mo gą prze szka dzać. Pro ble mem

sta je się wy pie ra nie obo wiąz ków do mo wych

i od wrot nie. Brak do brej or ga ni za cji mo że

skut ko wać ko niecz no ścią nad ra bia nia za le -

gło ści kosz tem snu i zdro wia. To z ko lei mo -

że osła biać mo ty wa cję pra cow ni ka i po wo -

do wać spa dek je go za an ga żo wa nia, w kon -

se kwen cji ma ją cy wpływ na re la cje z pra co -

daw cą. Ne ga tyw ną stro ną pra cy zdal nej jest

rów nież izo la cja nie zgod na z na szy mi do -

tych cza so wy mi przy zwy cza je nia mi. Brak

bez po śred nie go kon tak tu z in ny mi pra cow -

ni ka mi, w in nym miej scu jest mo no ton -

ny – co nie każ dy do brze zno si. Utrzy ma nie

za sad BHP i in nych obo wiąz ków wy ni ka ją -

cych ze sto sun ku pra cy sta je się utrud nio ne.

Ogól nie: ko mu ni ka cja i za cho wa nie za sad

bez pie czeń stwa dla oby dwu stron są du żo

trud niej sze. 

co Pań stwo Pro Po nu ją w związ ku 

z Po wyż szą ana li zą?

––––––––––

W. J.: Ko niecz na jest grun tow na mo der -

ni za cja za rów no Ko dek su Pra cy, jak i za sad

świad cze nia pra cy zdal nej. Przede wszyst kim

mu szą znik nąć wszel kie nie do mó wie nia

i uogól nie nia. Umo wa za war ta w tym try bie

mu si pod le gać szcze gól nym ry go rom, któ re

umoż li wią ja sne, trans pa rent ne wy zna cze -

nie, jak i roz li cze nie stron z pod ję tych obo -

wiąz ków. Dzia ła nia te mu szą być pod ję te za -

rów no w ob sza rze praw nym, jak i do ty czą-

cym bez po śred niej re ali za cji ko mu ni ka cji

pra cow ni ka z fir mą. Mu szą ist nieć i być sto -

so wa ne pi sem ne pro ce du ry oraz re gu la mi ny

or ga ni zu ją ce tryb dzia ła nia. Pra co daw ca mu -

si za dbać o ja kość szko leń cer ty fi ku ją cych

pra cow ni ka do wy ko ny wa nia po wie rzo nych

za dań. Prak tycz nie ca łość ko re spon den cji

służ bo wej mu si być re je stro wa na. Na le ży

stop nio wo ogra ni czać ko mu ni ka ty słow ne

dą żąc do re je stro wa nych ko mu ni ka tów pi -

sem nych. Wy mo ga mi są stan da ry za cja po le -

ceń i za dań oraz pre cy zyj ne okre śle nie i sto -

so wa nie za sad we ry fi ka cji i oce ny. Zwłasz cza

ta oce na i za cho wa nie bez pie czeń stwa dzia -

ła nia by wa ją przy czy ną obaw i w kon se -

kwen cji re zy gna cji z for my pra cy zdal nej.

Jed no cze śnie po win no się za dbać o wir tu al -

ne wspól ne spo tka nia fir mo we w ce lu utrzy -

ma nia iden ty fi ka cji ze spo łu. 

czy obec nie ist nie ją sku tecz ne 

sys te mo we roz wią za nia we ry fi ku ją ce

dzia ła nia zdal nych Pra cow ni ków?

––––––––––

W. J.: Oczy wi ście jest ich wie le i funk cjo -

nu ją od lat; sa ma re je stra cja nie sta no wi

żad ne go pro ble mu.

W fir mie Ti soft od pew ne go cza su sku pia -

my się na za sto so wa niu sztucz nej in te li gen -

cji w oce nie i war to ścio wa niu sku tecz ne go re -

ali zo wa nia po le ceń i za dań przez lu dzi pra -

cu ją cych w róż nych ob sza rach biz ne so wych. 

dzię ku ję za roz mo wę.
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Wojciech Jędrzejewski: Tech no lo gie, któ re re ali zu ją 
ce le zwią za ne z pra cą lu dzi w mo de lu roz pro szo nym, 
są roz wi ja ne w na szej fir mie od po nad 20 lat


