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Stanowisko Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)  
do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

z dnia 19 marca 2021r.,  
dotyczącego wprowadzenia pracy zdalnej 

 
Jako organizacja zrzeszająca ponad 230 firm reprezentujących sektor nowoczesnych usług 
biznesowych, zatrudniających 300 tys. pracowników, pozytywnie oceniamy inicjatywę 
uregulowania możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej w sposób systemowy.  

Projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący uregulowania pracy zdalnej, oparty na rozwiązaniach z roku 
2007r. o telepracy, zdaje się tylko częściowo adresować wyzwania, które pojawiły się w związku z 
upowszechnieniem tej formy wykonywania pracy. Rynek potrzebuje nowego podejścia do relacji prawno-
pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych i technologicznych mających miejsce w 
ostatnich latach, które podczas pandemii stały się jaskrawo widoczne. Nowe rozwiązania powinny  być 
dostosowane do wypracowanej i dobrze funkcjonującej praktyki ostatnich miesięcy, a nie jedynie 
modyfikować instytucje telepracy, która w praktyce miała marginalne zastosowanie. 

Proponowana regulacja zawiera rozwiązania zbyt sformalizowane. W rezultacie przepisy są mało 
czytelne i budzą uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Tymczasem praktyka ostatnich 



  
 

 

kilkunastu miesięcy pokazuje, że nawet przy minimalnych wymogach ustawowych, stosowanie 
pracy zdalnej odbywa się z poszanowaniem praw pracowniczych i jednocześnie bez nadmiernej 
biurokracji. Nasze poniższe propozycje zmierzają więc do uproszczenia Projektu z korzyścią dla obu 
stron stosunku pracy.  

Nie bez znaczenia jest także aspekt konkurencyjności polskiego rynku pracy. Poziom cyfryzacji procesów 
przyśpiesza. Coraz więcej czynności wykonywanych jest obecnie za pośrednictwem elektronicznych form 
komunikowania się na odległość, niejednokrotnie przy całkowitej rezygnacji z tradycyjnych form 
komunikacji i zapisu. Potrzebujemy więc rozwiązań przyjaznych rynkowi pracy, który szeroko stosuje nowe 
technologie, co może zachęcać podmioty do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym kraju. 
Powyższy argument jest tym istotniejszy, że grozi nam dotkliwy kryzys gospodarczy będący skutkiem 
pandemii. 

 
 
Nasze podstawowe postulaty obejmują: 

I. uelastycznienie warunków i przesłanek pracy zdalnej, w szczególności poprzez: 
1) wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej incydentalnej; 
2) wprowadzenie możliwości stosowania postaci papierowej lub elektronicznej dla wszystkich 

dokumentów dotyczących stosowania pracy zdalnej i wymienianej pomiędzy pracodawcą i 
pracownikiem w trakcie wykonywania pracy zdalnej; 

3) rozszerzenie katalogu przyczyn uzasadniających wydanie polecenia dot. pracy zdalnej przez 
pracodawcę; 

4) uelastycznienie warunków zaprzestania wykonywania pracy zdalnej; 
5) umożliwienie wykonywania pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca określonego przez 

strony stosunku pracy; 
6) uwzględnienie możliwości zastosowania pracy zdalnej na podstawie porozumienia pomiędzy 

stronami stosunku pracy także na wniosek pracodawcy. 
II. usystematyzowanie zasad dotyczących wyposażenia stanowiska pracy i zwrotu kosztów 

związanych z pracą zdalną; 
III. odformalizowanie Projektu i usunięcie przepisów, które są zbędne, powtarzające się lub powielają 

kwestie już uregulowane w innych aktach prawnych; 
IV. doprecyzowanie przepisów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 

I. Postulat uelastycznienia warunków i przesłanek stosowania i rezygnacji z pracy zdalnej 

1) Wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej incydentalnej 



  
 

 

Przepisy Projektu tworzone są z myślą o pracy zdalnej stosowanej regularnie i systematycznie, co 
stanowi powielenie ratio legis regulacji z 2007 roku dot. telepracy. Na przestrzeni ostatnich 14 lat 
dokonał się jednak olbrzymi postęp technologiczny, a doświadczenie ostatniego roku pandemii 
tylko ugruntowało zmiany społeczne z tym związane. Widać wyraźnie, że potrzeby dotyczące 
stosowania zdalnej formy świadczenia pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników 
są różnorodne, a regulacje kodeksowe powinny uwzględniać tę różnorodność. 

Postulujemy wprowadzenie do Projektu przepisów umożliwiających, skorzystanie  
z wykonywania pracy zdalnej w sytuacjach awaryjnych, w sposób tzw. incydentalny,  
z jednoczesnym pominięciem licznych obowiązków formalnych, właściwych dla stosowania tej 
pracy w sposób regularny.  

Analizując proponowane przepisy dochodzimy do wniosku, że ilość biurokracji i wymogów 
koniecznych do spełnienia dla stosowania pracy zdalnej, w praktyce zamyka drogę do wykonywania 
okazjonalnej „pracy z domu”. W naszej ocenie jest to kierunek bardzo niekorzystny, przede 
wszystkim dla pracowników i mniejszych organizacji, które dysponują ograniczonym zapleczem 
administracyjnym. 

Propozycja przepisu: Art. 6720 § 8 
Na uzasadniony wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy w sposób 
zdalny w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. W takich 
przypadkach nie stosuje się §6 pkt 2 i 3,  art. 67(24)  art. 67(28) oraz art. 67(31) § 6 i 7. Narzędzia i 
materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia 
pracodawca, chyba że strony postanowią inaczej. 
2) Postać papierowa lub elektroniczna dla wszystkich dokumentów związanych  

z zatrudnieniem w formie pracy zdalnej 

Postulujemy rozszerzenie zasady stosowania postaci papierowej lub elektronicznej  
w przypadku wykonywania pracy zdalnej na wszystkie wnioski, oświadczenia.  

Propozycja: Art. 6732. § 3. W przypadku wykonywania pracy zdalnej, wnioski oraz oświadczenia 
składane przez pracodawcę lub pracownika, mogą być składane w postaci papierowej lub 
elektronicznej. 
3) Rozszerzenie katalogu przyczyn uzasadniających wydanie polecenia dot. pracy zdalnej przez 

pracodawcę 

W obecnie przedstawionym Projekcie przesłanki uprawniające pracodawcę do polecenia pracy 
zdalnej są ograniczone i kazuistyczne. Regulacja w widoczny sposób odpowiada na problemy 
związane z pandemią. Tymczasem przepisy rangi kodeksowej powinny być ponadczasowe i 
uniwersalne.  



  
 

 

Proponujemy rozszerzenie możliwości stosowania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy w 
każdym przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia 
pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także w innych przypadkach 
uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami.  

Rekomendujemy rezygnację z obarczania pracodawcy dodatkowym obowiązkiem zbierania 
oświadczeń od pracowników o posiadaniu  warunków lokalowych i technicznych do wykonywania 
pracy zdalnej. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, w której pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie pracy zdalnej, gromadzenie takich oświadczeń od każdego z pracowników w trybie 
pilnym stanowi znaczne obciążenie i zbędną formalność. Proponujemy zastosowanie mechanizmu 
polegającego na przyznaniu pracownikom prawa do wniesienia sprzeciwu wobec polecenia pracy 
zdalnej. Takie rozwiązanie zagwarantuje ochronę interesów pracownika, a obie strony stosunku 
pracy zwolni z nadmiarowej biurokracji. 

Ponadto, ze względów dbałości o spójność regulacji, wnosimy o wskazanie, że w przypadku pracy 
zdalnej na polecenie nie stosuje się obowiązku składania przez pracownika oświadczenia, o którym 
mowa w art. 67(31) §7. 

W kontekście pracy zdalnej na polecenie istotną kwestię stanowi też możliwość swobodnego 
odwołania tej formy świadczenia pracy przez pracodawcę, co omawiamy w pkt. 4 poniżej. 
Odpowiednie zmiany w tym przedmiocie proponujemy wprowadzić do Art. 6722. 

Propozycja: Art. 6719. § 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, praca zdalna może być 
wykonywana na polecenie pracodawcy: 
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub 
2) gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych 
warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe, lub 
3) gdy jest to uzasadnione innymi nadzwyczajnymi okolicznościami.  
- chyba że pracownik zgłosi pracodawcy niezwłocznie po otrzymaniu polecenia w postaci papierowej lub 
elektronicznej sprzeciw uzasadniony brakiem posiadania odpowiednich warunków lokalowych i 
technicznych do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku wykonywania pracy zdalnej na polecenie, nie 
stosuje się art. 67(31) § 7. 

Dodatkowo, postulujemy, aby w art. 67(31) §6 dodać zdanie: 

W przypadkach wskazanych w Art. 67(19) § 3, zapoznanie pracownika z dokumentacją, o której mowa 
w zdaniu poprzednim następuje nie później niż do upływu pierwszych 30 dni wykonywania w ciągu roku 
kalendarzowego pracy zdalnej na polecenie. 

W przypadkach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 67(19) §3, spełnienie wymogu stawianego 
w powołanym przepisie byłoby praktycznie niemożliwe.  



  
 

 

4) Większa swoboda stron co do określenia możliwości lub warunków zaprzestania wykonywania 
pracy zdalnej 

Jak pokazują doświadczenia ostatniego roku, praca zdalna stała się elementem codzienności 
dzisiejszego rynku pracy. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Colliers International Poland 
sp. z o.o. pokazują, że praca zdalna staje się pierwszym wyborem i stałym sposobem wykonywania 
pracy dla większości pracowników sektora nowoczesnych usług biznesowych: 82% respondentów 
chciałoby pracować zdalnie przez jeden lub więcej dni w tygodniu po wygaśnięciu pandemii COVID-
19, 71% osób, które przed pandemią COVID-19 nigdy nie pracowały z domu, chciałoby w przyszłości 
pracować zdalnie chociaż raz w tygodniu.  

Z punktu widzenia przedsiębiorców, decyzje względem pracy zdalnej wywierają silny wpływ na 
kwestie biznesowe, takie jak koszty działalności, czy wielkość powierzchni biurowej. Konieczne jest 
zatem elastyczne podejście nie tylko w aspekcie możliwości wprowadzenia pracy zdalnej, ale także 
warunków zaprzestania jej stosowania. Regulacja dotycząca pracy powinna uwzględniać fakt, że 
„zdalność” jest dzisiaj codziennością, a nie egzotycznym wyjątkiem. 

Propozycja: Art. 6722. § 1. Jeżeli  porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją 
związkową lub odpowiednio regulamin lub porozumienie z danym pracownikiem nie stanowi inaczej, w 
terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 6719 § 1 pkt 2 każda ze stron umowy o 
pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie 
poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie 
poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 
§2. Postanowienia §1 nie dotyczą wykonywania pracy w okolicznościach wskazanych w art. 67(19) §3. 
Odwołanie polecenia pracy zdalnej nie wymaga zgody pracownika. 
§3. Jeżeli wniosek pracownika wykonującego pracę zdalną zostanie złożony po upływie terminu 
określonego w §1, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić na 
zasadach ogólnych, przy czym pracodawca powinien- w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek.  
Propozycja: Art. 6723. Odmowa wyrażenia zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy, 
w przypadku określonym w art. 6719 § 1 pkt 2, a także zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej na 
zasadach określonych w art. 6722 § 1 i 2, nie może stanowić wyłącznej przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. 
5) Umożliwienie wykonywania pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca określonego przez 

pracownika i pracodawcę 

Postulujemy wprowadzenie możliwości wykonywania pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca 
określonego przez strony stosunku pracy. Praktyka stosowania pracy zdalnej na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy pokazuje, że w wielu przypadkach pracownicy wykonywali pracę 
zdalnie z kilku miejsc, w których regularnie przebywali w różnych okresach tygodnia, miesiąca, czy 
roku. Możliwość ustalenia z pracodawcą listy takich adresów już na etapie rozpoczęcia pracy 
zdalnej, bez konieczności każdorazowego zgłaszania zmiany warunków pracy i składania odrębnych 



  
 

 

oświadczeń o spełnianiu wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiłoby znaczne ułatwienie 
dla obu stron stosunku pracy, w szczególności dla pracowników. 

Branża nowoczesnych usług biznesowych, którą reprezentujemy podkreśla, że takie rozwiązanie 
jest praktyczne i oczekiwane przez pracowników, w szczególności reprezentujących młodsze 
pokolenia na rynku pracy. 

Propozycja: Art. 6718. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania 
pracownika lub w innych miejscach ustalonych przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z 
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). 
6) Rekomendujemy zmianę art. 67(20) §5 w celu uwzględnienia każdej z możliwych form ustalenia 

pracy zdalnej pomiędzy stronami umowy o pracę. 

W obecnym brzmieniu art. 67(20) §5 odnosi się do stosowania pracy zdalnej na polecenie 
pracodawcy lub z inicjatywy pracownika. Wykluczona została więc sytuacja, w której do pracy 
zdalnej dochodzi z inicjatywy pracodawcy, bez jednoczesnego występowania przesłanek 
określonych w art. 67(19) §3, co  w świetle obecnego brzmienia art. 67(19) §2 wydaje się 
dopuszczalne. 

Propozycja przepisu: Art. 6720 § 5: 
„Wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy lub z inicjatywy pracodawcy lub pracownika 
jest dopuszczalne także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w § 1 
i 2 albo nie został wydany regulamin, o którym mowa w § 3 i 4. W takim przypadku pracodawca 
określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej 
albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.” 

 

II. Postulat usystematyzowania zasad dotyczących wyposażenia stanowiska pracy i zwrotu 
kosztów związanych z pracą zdalną. 

1) Wprowadzenie możliwości zastąpienia zwrotu kosztów – ryczałtem  

W Projekcie zdefiniowane zostały dwa alternatywne scenariusze dotyczące wyposażenia 
pracownika zdalnego w materiały i narzędzia: (1) gdy są one własnością pracodawcy i dostarcza je 
pracodawca - §1; oraz (2) gdy pracownik wykorzystuje własne materiały i narzędzia - §2. 

Możliwość zastosowania ryczałtu przewidziano wyłącznie jako formę zastąpienia ekwiwalentu, 
który z kolei występuje tylko w przypadku, gdy pracownik korzysta ze sprzętu własnego. Wydaje się 
więc, że w obecnym brzmieniu Projektu, koszty, o których mowa w §1 pkt. 3 tego przepisu nie mogą 



  
 

 

zostać zastąpione ryczałtem. Oznaczałoby to konieczność szczegółowego rozliczania kosztów pracy 
zdalnej każdego pracownika z osobna, co dla większych organizacji byłoby znacząco uciążliwe. 

Propozycja: Art. 67(24) § 4: 

 „Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w §1 pkt. 3 albo wypłaty ekwiwalentu, o którym 
mowa w §3, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom 
ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną,  uwzględniając zwykłe, przeciętnie 
ponoszone koszty w danych okolicznościach.” 

2) Zracjonalizowanie katalogu obowiązków pracodawcy w zakresie dot. wyposażenia i zwrotu 
kosztów 

Zwracamy uwagę, że obecne brzmienie przepisu zdaje się nakładać na pracodawcę bezwzględny 
obowiązek ubezpieczania sprzętu pracodawcy. W naszej ocenie stanowi to nadmierną i nieuzasadnioną 
ingerencję w sferę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o objęciu ubezpieczeniem 
narzędzi pracy powinna leżeć wyłącznie w gestii pracodawcy. 

Propozycja: Art. 67(24) § 1: Pracodawca jest obowiązany: 

1) dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne 
do wykonywania pracy zdalnej; 

2) ubezpieczyć narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; 

3) pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, takie jak  koszty 
związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do 
wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy 
telekomunikacyjnych; 

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia 
w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. 

3) Możliwość wykorzystania przez pracownika narzędzi i materiałów należących do niego, zamiast 
„stanowiących jego własność” 

W Projekcie użyto sformułowania, które w praktyce może okazać się zbyt wąskie, gdyż dotyczy 
wyłącznie materiałów i narzędzi „stanowiących jego [pracownika] własność”. W przypadku 
wykorzystywania przez pracownika sprzętu wynajmowanego lub użyczanego od osoby trzeciej 
(chociażby laptopa wchodzącego w skład majątku osobistego współmałżonka), takie sprzęty co do 
zasady pozostałyby poza omawianą regulacją. 



  
 

 

Propozycja: Art. 67(24) § 2: 

Pracodawca może w porozumieniu zawartym z pracownikiem wykonującym pracę zdalną określić 
zasady wykorzystywania przez tego pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do 
wykonywania pracy zdalnej, należących do pracownika, spełniających wymagania określone w 
rozdziale IV działu dziesiątego. 

4) Uporządkowanie kwestii podatkowych dot. ekwiwalentu pieniężnego, ryczałtu i zwrotu kosztów 

Po rozwiązaniu kwestii zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, czyli 
uporządkowaniu przepisów materialnych prawa pracy odnośnie kosztów pracy zdalnej, 
postulujemy, żeby zwrócić uwagę na przepisy podatkowe. Dla porządku rzeczy i jasności 
interpretacji należałoby wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych dodając chociażby dodatkowy punkt 13)a do obecnego art. 21 ust. 1 pkt 13). 

III. Postulat usunięcia nadmiernej biurokracji 

Przepisy Projektu skupiają się w dużej mierze na formalnej stronie pracy zdalnej, wprowadzając 
konieczność przygotowywania i wymiany szeregu pism i oświadczeń pomiędzy pracodawcą i 
pracownikiem. Dla zobrazowania procesu, poniżej wymieniamy dokumentację dotyczącą pracy 
zdalnej, wymaganą zgodnie z Projektem: 

1. Porozumienie ze stroną społeczną lub regulamin pracodawcy; 
2. Porozumienie z pracownikiem o zastosowaniu pracy zdalnej lub polecenie; 
3. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych (w przypadku 

polecenie) lub o spełnianiu warunków BHP; 
4. Dodatkowe zasady ochrony danych osobowych wraz z oświadczeniem pracownika o 

zapoznaniu się z nimi; 
5. Dodatkowa informacja w trybie art. 29 §3 Kodeksu pracy; 
6. Dokumentacja BHP, o której mowa w art. 67(31) §6; 
7. Opcjonalnie – porozumienie w sprawie korzystania z materiałów i narzędzi pracownika; 
8. Ewentualnie  - oświadczenie pracownika, że wykonywanie pracy zdalnej nie spowoduje 

przekroczenia norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych. 
Wszystkie te dokumenty wymagane są niezależnie od częstotliwości stosowania pracy zdalnej, jej zakresu i 
formy. W efekcie, w przypadkach mniejszych organizacji, gdzie pracodawca nie dysponuje szerokim 
zapleczem administracyjnym, prośba jednego pracownika o wykonywanie pracy zdalnej chociażby 
częściowo, może spotkać się z odmową tylko z tego względu, że ilość obowiązków związanych z jej 
przyznaniem byłaby dla pracodawcy zbyt kłopotliwa. Projekt wprowadza więc regulację, której skutki są 
przeciwne do celów, w jakich jest tworzona. 



  
 

 

Wobec powyższego, przedstawiamy wnioski dążące do uproszczenia procedur związanych ze 
stosowaniem pracy zdalnej: 

1) Rezygnacja z wymogu określania grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną w 
regulaminie lub porozumieniu ze stroną społeczną. 

W naszej ocenie nie ma konieczności, aby wprowadzać ustawowy obowiązek dzielenia pracowników na 
grupy w kontekście stosowania pracy zdalnej. Jeśli w danym zakładzie pracy podział taki jest zasadny, 
regulamin, czy porozumienie może go wprowadzić. Zasadniczo jednak taki wymóg, stawiany odgórnie 
wszystkim pracodawcom, nie wydaje się ani konieczny, ani uzasadniony. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(20) §6 pkt. 1. 

2)      Rezygnacja z dodatkowej informacji w trybie art. 29 §3 Kodeksu pracy 

Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek rozszerzenia informacji o warunkach zatrudnienia z art. 
29 §3 Kodeksu pracy o dodatkowe kwestie, co w naszej ocenie nie jest uzasadnione. 

Nie widzimy potrzeby określania jednostki organizacyjnej, gdyż w wielu przypadkach obowiązek ten 
powoduje konieczność kreowania fikcyjnych nazw i podziałów. Natomiast w organizacjach, gdzie 
przydział ten ma znaczenie, pracodawca z własnej inicjatywy informuje pracownika  
o strukturze organizacyjnej, jednak w sposób i w formie, jaką uznaje za odpowiednią. Nie wydaje się 
konieczne, aby w tym konkretnym zakresie odmawiać stronom stosunku pracy swobody komunikacji. 

Podobnie nietrafny wydaje się obowiązek wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę z 
pracownikiem lub osoby upoważnionej do wykonywania kontroli w miejscu pracy w trybie art. 29 §3. 
Obowiązek wskazania przełożonego wynika z natury stosunku pracy, w którym pracownik jest podległy 
i wykonuje polecenia służbowe swojego pracodawcy, którego w tym zakresie reprezentuje przełożony. 
Regulując tą kwestię przy okazji pracy zdalnej ustawodawca zdaje się przyjmować założenie, że w 
przypadku pracy wykonywanej w formie tradycyjnej, pracownik nie musi znać swojego przełożonego. 

W zakresie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, nie widzimy konieczności ustalania 
tożsamości kontrolera już na etapie dopuszczania pracownika do pracy zdalnej. Ponadto, w większych 
organizacjach, gdzie obowiązki te mogą być powierzone kilkuosobowemu zespołowi, konieczność 
imiennego wskazywania kontrolera stanowi nadmierne utrudnienie. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(21) w całości. 

3.       Usunięcie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 



  
 

 

Kwestia ochrony danych osobowych jest wyczerpująco regulowana tzw. w Ogólnym Rozporządzeniu o 
Ochronie Danych („RODO” lub „Rozporządzenie”), natomiast kwestia ochrony tajemnic 
przedsiębiorstwa – w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Ponadto, w większości przypadków obecne zasady ochrony danych osobowych stosowane przez firmy 
regulują sposób ochrony danych także adekwatny dla formy pracy zdalnej. Wprowadzanie wymogu 
określania dodatkowych „zasad” w odniesieniu do danych osobowych jest więc zbędne. Co więcej, od 
2018r. znakomita większość organizacji posiada polityki i regulaminy w przedmiocie ochrony danych. 
Narzucanie w akcie, którym jest Kodeks pracy, obowiązku wprowadzania „zasad” dotyczących ochrony 
danych może zaburzać strukturę przyjętego systemu dokumentacji w tym obszarze. Taka regulacja 
zrodzi szereg wątpliwości: czy obecnie stosowane akty wewnątrzzakładowe zawierające zasady ochrony 
danych osobowych także dla pracy zdalnej powinny zostać wyodrębnione do dokumentu o nazwie 
„zasady”?, czy oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dotychczasową polityką ochrony danych 
wystarczy, czy powinno zostać powtórzone po wejściu w życie przepisów Projektu? Itd. 

Pragniemy zauważyć, że na gruncie przepisów RODO, to pracodawca jako administrator danych, 
odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych 
osobowych i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Narzucanie pracodawcom sztywnych wymogów 
w tym zakresie nie jest zgodne z ratio legis Rozporządzenia. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(26) w całości. 

4.       Rezygnacja z opisywania oczywistego obowiązku wskazania pracownikowi osoby do kontaktu ze 
strony pracodawcy 

Proponujemy wykreślenie treści art. 67(27) w całości, gdyż określanie w kodeksie pracy konieczności 
przekazania informacji niezbędnej do wzajemnego porozumiewania się jest zbędne. Wykonywanie 
pracy bez porozumiewania się stron byłoby w swojej istocie niemożliwe, jednocześnie zaproponowana 
regulacja, nienakładająca na żadna ze stron szczególnych obowiązków w tym względzie (poza 
wynikającym z niej obowiązkiem współpracy), stanowi superfluum ustawowe. Pracownik jest 
obowiązany do stosowania się do poleceń pracodawcy, natomiast pracodawca – do zatrudniania 
pracownika, czyli m.in. do wyznaczania mu pracy. Nie ma konieczności opisywać w przepisach rangi 
kodeksowej tak kazuistyczną kwestię, jak konieczność wymiany danych kontaktowych i określenie 
sposobu komunikacji. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(27) w całości. 

 
5.       Usunięcie przepisu powielającego regulacje dot. zakazu dyskryminacji. 



  
 

 

Art. 67(29) przepisuje regulację art. 18(3a) § 1 i 2 Kodeksu pracy w odniesieniu do pracy zdalnej. Przepisy 
nie powinny być powtarzane, ani przepisywane w ramach jednego aktu prawnego.  

Należy zauważyć, że katalog przyczyn naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu jest 
otwarty i nie ma potrzeby każdorazowo rozszerzać go o nowe aspekty życia społecznego, czy 
zawodowego. Jeżeli jednak ustawodawca stoi na stanowisku, że uwzględnienie w tym katalogu pracy 
zdalnej jest konieczne, postulujemy dopisać pracę zdalną właśnie do katalogu przesłanek w 18(3a) § 1 
Kodeksu pracy. Zabieg ten pozwoli uniknąć powtórzeń przepisów w samym Kodeksie oraz ewentualnych 
wątpliwości interpretacyjnych, które mogą one rodzić. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(29) w całości. 

IV. Postulat doprecyzowania przepisów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy 

1) Rezygnacja z odesłania do norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych 
w kontekście pracy zdalnej, ewentualnie - doprecyzowanie jakie normy powinny zostać wzięte 
pod uwagę. 

Przepis 67(31) §4 pkt. 2 zrodził wiele pytań wśród przedstawicieli naszych firm członkowskich. Nie 
jest bowiem jasne, o jakich konkretnie normach jest tutaj mowa i w jakim zakresie powinny być one 
stosowane, a przede wszystkim, jak pracodawca miałby weryfikować ich przestrzeganie.  

Normy dotyczące pomieszczeń mieszkalnych są zespołem wielu technicznych warunków, jakie 
powinien spełniać budynek. Są to zasadniczo przepisy dedykowane dla branży budowlanej. 
Odwołanie się do takich norm w kontekście zlecania pracy zdalnej skutkuje nałożeniem na obie 
strony stosunku pracy daleko idących obowiązków. W szczególności  
z punktu widzenia pracownika, mogłoby to oznaczać konieczność wykonywania szczegółowych 
obmiarów swojego miejsca zamieszkania (ewentualnie innego miejsca pracy uzgodnionego z 
pracodawcą) i przekazywania tych wymiarów pracodawcy. Poziom szczegółowości i ingerenci w 
sferę prywatnego życia pracownika byłby tutaj w naszej ocenie zbyt daleko idący i nieuzasadniony.   

Propozycja: usunięcie Art. 67(31) §4 pkt. 2. 

2) Modyfikacja dot. obowiązku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Nawiązując do pierwszego z postulatów opisanych w niniejszym piśmie – postulatu umożliwienia 
wykonywania pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca określonego przez pracodawcę i 
pracownika, konieczna jest odpowiednia modyfikacja art. 67(31). Ponadto, postulujemy 
umożliwienie pracownikom zdalnym incydentalną zmianę miejsca pracy bez konieczności 



  
 

 

zmieniania warunków pracy w zakresie dot. miejsca pracy i odbierania od nich dodatkowego 
oświadczenia. 

Propozycja: usunięcie Art. 67(31) §7  

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika, 
w postaci papierowej lub elektronicznej, oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że stanowisko 
pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innych miejscach ustalonych przez pracownika i 
pracodawcę zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W przypadku wykonywania pracy w 
innych miejscach, niż ustalone przez pracownika i pracodawcę w wymiarze nieprzekraczającym 10 dni w 
ciągu roku kalendarzowego, nie powoduje konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim. 

V. Inne 

1) Dostęp do zakładu pracy na zasadach określonych dla grupy zawodowej, w której pracownik jest 
zatrudniony  

Stosowanie pracy zdalnej stało się w dzisiejszym czasie elementem kształtowania struktury firmy, 
rzutującym na wiele aspektów prowadzonej działalności, w szczególności wielkość wynajmowanej 
powierzchni. W organizacjach, gdzie praca zdalna stosowana jest w sposób powszechny, pojęcie 
„ogółu pracowników” jest rozumiane odmiennie, niż w zakładach, gdzie praca zdalna stosowana 
jest wobec ograniczonej ilości osób. Stąd, postulat uelastycznienia obowiązku zapewnienia 
pracownikowi zdalnemu dostępu do zakładu pracy w ten sposób, aby punktem odniesienia mógł 
być ogół pracowników lub też z ograniczeniem do grupy zawodowej, w której dany pracownik jest 
zatrudniony. 

Propozycja: Art. 6730. Pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, na 
zasadach przyjętych dla ogółu pracowników lub dla grupy zawodowej, w której ten pracownik jest 
zatrudniony, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz 
korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i 
prowadzonej działalności socjalnej 
 

Apelujemy o wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej w sposób uwzględniający dorobek 
dotychczasowej praktyki rynku, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów strony pracowniczej i 
pracodawców. Jak pokazuje praktyka, praca zdalna przyjmuje różne formy i stosowana jest przez strony w 
różnym zakresie. Regulacje kodeksowe powinny być na tyle elastyczne, aby nie zamykać drogi do 
stosowania pracy zdalnej różnej wielkości podmiotowo, zarówno tym, których organizacja i fundusze 



  
 

 

pozwalają na wdrożenie rozwiązań skomplikowanych organizacyjnie i kosztownych, jak i tym, które będą 
stosować pracę zdalną raczej okazjonalnie. 

Z poważaniem, 

 

____________________ 
Jolanta Jaworska 
Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 
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Wioletta Bobryk 
Dyrektor ds. Prawnych i Compliance Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 
 
 
 
 


