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WSTĘP

Praca zdalna została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą noweli-
zującą z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw1. Nowe przepisy wejdą w życie 7.04.2023 r.

Wprowadzenie instytucji pracy zdalnej na grunt Kodeksu pracy to 
istotna rewolucja względem – nazwijmy go – tradycyjnego modelu 
pracy, istniejącego i dominującego w polskim prawie pracy od samego 
początku. Istotne jest jednak, że nie jest to pierwsza próba rewolucyjnej 
zmiany, a przepisy dotyczące pracy zdalnej w dużej mierze są oparte 
na dotychczasowych regulacjach telepracy, usuwanych wraz z tą no-
welizacją z Kodeksu pracy. Dlaczego pracy zdalnej może udać się to, 
co nie powiodło się jej „starszej siostrze” – telepracy? Wydaje się, że 
kluczowym czynnikiem może być coś, co w historycy dziejów mogliby 
nazwać „momentem rewolucyjnym”. Praca zdalna wdarła się do naszej 
rzeczywistości nieproszona w wyniku pandemii COVID-19. Wielu 
pracodawców stanęło przed dylematem zawieszenia działalności albo 
przeniesienia jej do przestrzeni prywatnej domów swoich pracowni-
ków. Dla części był to eksperyment udany, dla części mniej. Dla wielu 
wraz pracą zdalną upadł paradygmat pracy odbywającej się w miejscu 
fizycznie kontrolowanym i zarządzanym przez pracodawcę. W tych 
warunkach praca zdalna ma potencjał, by stać się jednym z trwalszych 
„znamion”, jakie pandemia zostawi na tkance społecznej.

Rewolucyjny potencjał pracy zdalnej tkwi w odejściu od tradycyjnie 
postrzeganego modelu pracy. Sprowadzał się on bowiem do dominacji 

1  Dz.U. z 2023 r. poz. 240.
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i kontroli pracodawcy nad przestrzenią fizyczną, w której pracownik 
świadczy pracę. Ta dominacja „wyryta” jest wręcz w definicji stosunku 
pracy, w myśl której przez stosunek pracy pracownik zobowiązuje się 
do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu 
i czasie przez niego wskazanym (art. 22 § 1 k.p.). W tradycyjnym mo-
delu pracy pracownik „przychodzi do pracy”, tj. do tworzonego przez 
pracodawcę zakładu pracy oraz zorganizowanego przez pracodawcę 
stanowiska pracy. Pracodawca wyznacza porządkowe zasady zachowania 
wszystkich osób przebywających w obszarze jego władztwa. Nie nale-
ży nie doceniać tego założenia, gdyż jest ono źródłem podstawowych 
instytucji dzisiejszego prawa pracy, chociażby tych związanych z obo-
wiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Obo-
wiązki te zostały nałożone na pracodawcę w związku z podwyższonym 
reżimem odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo pracowników 
oraz negatywne skutki, jakie praca wywołuje w organizmie ludzkim. 
Niejako pośrednio wiązało się to z dopuszczalną prawem szerszą inge-
rencją w wolność i dobra osobiste pracownika. Na terenie zakładu pracy 
pracodawca ma prawo wymagać od pracownika zachowania zgodnego 
z narzuconymi przez siebie regułami. W akceptowanym przez prawo 
zakresie pracodawca może pracownika monitorować, sprawdzać, a także 
oczekiwać od niego poddania się kontroli osobistej2 lub na obecność 
alkoholu albo innych używek w organizmie. Zupełnie naturalne w tym 
układzie relacji wydaje się także prawo pracodawcy do ścisłej kontroli 
sposobu wykonywania pracy przez pracownika, kontroli czasu będącego 
„czasem pracy”. Praca zdalna (podobnie zresztą wcześniej telepraca) 
od tego tradycyjnego modelu pracy odchodzi, co nie oznacza jednak 
odejścia od wspomnianych wyżej instytucji prawa pracy.

Korzyści płynące z pracy zdalnej mogą być wieloaspektowe i tworzyć 
nową jakość rynku pracy, nie pomijając przy tym jej wpływu na mię-
dzynarodowe regulacje dotyczące pracowników. Można ostrożnie pro-
gnozować, że praca zdalna w aspekcie międzynarodowym będzie także 
przedmiotem zainteresowania i międzynarodowych regulacji (np. zja-
wisko workation w obrębie Unii Europejskiej). Dla pracowników to 

2  Por. wyrok SN – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 13.04.1972 r., I PR 153/72, 
OSNC 1972/10, poz. 184.
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Rozdział I

ISTOTA PRACY ZDALNEJ (ART. 6718)

1. Praca zdalna a telepraca 

Zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks pracy przepisy dotyczące pracy 
zdalnej zastąpią dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy (uchylone 
przepisy art. 675–6717 k.p.). Nie jest tajemnicą, że nowe przepisy w dużej 
mierze są wzorowane na regulacjach swojej poprzedniczki, stąd też dla 
rozstrzygnięcia problemów praktycznych może być przydatne sięganie 
do (niewielkiego) zasobu orzecznictwa sądowego oraz piśmiennictwa. 
Dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy nie były w powszechnym 
stosowaniu, zatem wiele problemów praktycznych, które mogły podczas 
jej stosowania powstać, nie zostało faktycznie rozstrzygniętych. Nie 
ma też ustalonych praktyk rynkowych, które mogłyby być punktem 
odniesienia przy analizie prawnej nad pracą zdalną.

Same zakładowe regulacje dotyczące telepracy mogą być stosowane 
przez pracodawców jeszcze przez okres 6 miesięcy od wejścia nowelizacji 
w życie. Ten sam termin dotyczy stosowania telepracy w indywidualnych 
stosunkach pracy.

Porównując telepracę i pracę, można odnaleźć pewne podstawowe różni-
ce. W świetle art. 675 k.p. telepraca miała cechy regularności wykonywa-
nia poza zakładem pracy oraz z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. Praca zdalna (art. 6718 k.p.) z kolei nie musi cechować 
się regularnością, a komunikacja elektroniczna między pracodawcą 
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a pracownikiem nie jest jej istotną cechą. Różnice definicyjne pozwalają 
zatem na znacznie szersze pole wykorzystania pracy zdalnej w porów-
naniu do telepracy1. Byłoby jednak nadużyciem sądzić, że o lepszych 
rokowaniach co do użyteczności pracy zdalnej względem niecieszącej 
się popularnością telepracy mogłyby świadczyć przesłanki definicyjne. 
W tym kontekście bardziej chodzi o moment wdrożenia nowej regulacji, 
który wydaje się właściwszy niż miało to miejsce w przypadku telepracy.

2. Kodeksowa definicja pracy zdalnej 

Zgodnie z art. 6718 k.p. przez pracę zdalną należy rozumieć pracę wyko-
nywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracow-
nika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem 
zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Art. 6718 k.p.
Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wska-
zanym przez pracownika i  każdorazowo uzgodnionym z  pracodawcą, 
w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wyko-
rzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
(praca zdalna).

W dużej mierze trzon nowych przepisów regulujących kodeksową pracę 
zdalną został przeniesiony z dotychczasowych regulacji związanych 
z telepracą (uchylonych w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej). 
Takie działanie ustawodawcy nie jest przypadkowe. Między telepracą 
a pracą zdalną zachodzą istotne podobieństwa, a kwestie te zostaną 
szczegółowo omówione w dalszej części tego rozdziału. Można wręcz 
powiedzieć, że nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej to druga próba 
ustawodawcy uregulowania tego samego zjawiska, które wcześniej pró-
bowano regulować pod dość topornym pojęciem telepracy.

1  Por. J. Unterschütz, Pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia 
i regulacje prawne [w:] Praca zdalna w polskim systemie prawnym, red. M. Mędrala, 
Warszawa 2021, s. 23.
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2.1. Miejsce pracy zdalnej wskazywane przez 
pracownika

Zgodnie z definicją praca zdalna odbywa się w miejscu wskazanym 
przez pracownika i uzgodnionym każdorazowo z pracodawcą. Jest to 
podstawowa cecha pozwalająca odróżnić model pracy zdalnej od trady-
cyjnego modelu pracy, w którym to pracodawca jest stroną dominującą 
w wyznaczeniu konkretnego miejsca wykonywania pracy, a obowiąz-
kiem pracownika jest wykonywanie pracy w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę (art. 22 § 1 k.p.).

Przy pracy zdalnej dochodzi do zamiany ról w tym względzie. Miejsce 
pracy zdalnej wskazuje (sugeruje) pracownik, aczkolwiek musi być 
ono każdorazowo zaakceptowane przez pracodawcę. W piśmiennictwie 
zwraca się uwagę, że istotą pracy zdalnej (nieznajdującą jednak wprost 
potwierdzenia w treści przepisów) jest przeniesienie pracy do „sfery 
prywatnej pracownika”2. Wartość tego trafnego spostrzeżenia wykracza 
dalece poza akademickie rozważania i może generować istotne problemy 
praktyczne, jak konieczność godzenia prywatności z uprawnieniami 
kontrolnymi pracodawcy oraz jego kierownictwem czy chociażby zakres 
obowiązku zorganizowania pracownikowi bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. Aspekt przeniesienia pracy do sfery prywatnej 
jest w mojej ocenie na tyle istotny, że należałoby go traktować jako 
samodzielną cechę pracy zdalnej, co szerzej omawiam w dalszej części.

Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują, jakie miejsce pracownik powi-
nien wskazać. Sformułowanie użyte przez ustawodawcę „(...) w tym 
pod adresem zamieszkania pracownika”, sugeruje, że wykonywanie 
pracy zdalnej z domu jest jedną z dostępnych możliwości. Jako miejsce 
pracy zdalnej pracownik może wskazać także inne dowolne miejsce. 
Chociaż wyraźnie nie wynika to z przepisów, nie ulega wątpliwości, że 
wskazywane (proponowane) przez pracownika miejsce pracy zdalnej 
musi znajdować się poza zakładem pracy.

2  L. Mitrus, Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania 
pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 1, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2020/10, s. 5.



22 Rozdział I. Istota pracy zdalnej...

Nie ulega również wątpliwości, że pracownik powinien wskazać praco-
dawcy konkretną lokalizację (adres). Ma to swoje uzasadnienie zarówno 
w treści art. 6718 k.p., jak i ze względu na obowiązki spoczywające przy 
pracy zdalnej na pracodawcy.

Nie ma także przeszkód, by w ramach pierwotnego uzgodnienia pra-
codawca wyraził zgodę na kilka opcjonalnych miejsc pracy zdalnej 
zaproponowanych przez pracownika. Nie istnieją także przeszkody, by 
uzgodnione miejsce pracy zdalnej znajdowało się poza granicami Polski, 
jakkolwiek w tej kwestii niezbędne jest także uwzględnienie regulacji 
dotyczących przepisów podatkowych oraz z zakresu zabezpieczenia 
społecznego.

Rozumienie przesłanki pracy „w miejscu wskazanym przez pracownika” 
przez pryzmat inicjatywy pracownika w określaniu miejsca pracy może 
być niepełne, zwłaszcza wtedy, gdy model pracy zdalnej jest oczekiwa-
niem i warunkiem pracodawcy już na etapie rekrutacji (np. pojawia się 
w ogłoszeniu). Kwestie te moim zdaniem doprecyzowuje cecha pracy 
z przestrzeni prywatnej pracownika.

2.2. „Każdorazowe” uzgodnienie miejsca pracy 
zdalnej z pracodawcą

W świetle przepisów miejsce pracy zdalnej ma być „każdorazowo uzgod-
nione z pracodawcą”. Oznacza to, że pracodawca musi wyrazić zgodę 
co do każdego miejsca, z którego praca zdalna ma być lub może być 
wykonywana. Nawet tymczasowa zmiana miejsca pracy zdalnej wymaga 
uprzedniej zgody pracodawcy.

PRZYKŁAD:
Pracownik wykonuje pracę zdalną ze  swojego domu. W  okresie waka-
cyjnym planuje przez tydzień zmienić miejsce pracy zdalnej w związku 
z wyjazdem do popularnego kurortu turystycznego. Zgodę na taką zmia-
nę musi wyrazić pracodawca.
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Wykonywanie pracy zdalnej z miejsca nieuzgodnionego z pracodaw-
cą może być postrzegane jako naruszenie i skutkować sankcjami dla 
pracownika.

Należy jednak zauważyć, że samo uzgodnienie miejsca pracy zdalnej 
leży także niejako w interesie samego pracodawcy. Kodeksowa praca 
zdalna nie odchodzi bowiem zbyt daleko od tradycyjnego obowiązku 
zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ow-
szem, w myśl przepisów pewne obowiązki z zakresu BHP są zdejmowane 
z pracodawcy w warunkach pracy zdalnej, niemniej nadal pozostaje on 
adresatem pozostałej reszty. Jednym z zachowanych obowiązków jest 
obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego z pewnymi 
ograniczeniami wskazanymi w art. 6731 § 10 k.p.

W myśl art. 6731 § 7 k.p. dopuszczenie pracownika do wykonywania 
pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przezeń oświadczenia w po-
staci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że 
na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika 
i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy. Innymi słowy, ustawodawca przenosi na pracownika 
część ciężaru (i ryzyka) związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, ale dla takiego przeniesienia niezbędne jest to, by pra-
codawca znał konkretne miejsce, przedstawił pracownikowi stosowne 
informacje i zgodził się na wykonywanie z niego pracy zdalnej.

WAŻNE:
Warunkiem dopuszczenia do wykonywania pracy zdalnej jest złożenia 
przez pracownika oświadczenia, że we wskazanym miejscu są zapewnio-
ne warunki bezpiecznej pracy.

Z uwagi na powyższe za niezgodną z przepisami należy uznać praktykę 
wyrażania zgody in blanco przez pracodawcę na każdorazowe miejsce 
pracy zdalnej, z którego pracownik zechce świadczyć pracę.

Co do zasady oznacza to także, że wskazane przez pracownika miejsce 
pracy zdalnej musi być ściśle określone. Pracownik nie może zatem 
oświadczyć, że praca zdalna będzie wykonywana w Warszawie. Musi 
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on określić dokładnie adres, pod którym praca będzie wykonywana, 
oraz oświadczyć, że we wskazanym miejscu są zapewnione bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy. Tylko pod takim warunkiem pracodawca 
powinien wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. Przyjęcie, że 
wystarczające byłoby wskazanie samej miejscowości, oznaczałoby, że 
samo miejsce pracy zdalnej jest de facto wyjęte poza nawias uzgodnie-
nia i jest samodzielnie określane przez pracownika. Pracownik miałby 
możliwość świadczenia pracy z dowolnego miejsca w tej miejscowości 
(nawet np. z miejsca publicznego), a pracodawca nie miałby realnych 
możliwości sprawowania kontroli.

Nie można zapominać, że w przypadku pracownika wykonującego pracę 
zdalną pracodawca zachowuje możliwość kontrolowania jego pracy oraz 
miejsca pracy zdalnej. Sama kontrola odnosić się może zarówno do 
wypełniania obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, jak i kontrolą wykonywania samej pracy oraz kontrolą 
wypełniania innych wymogów stawianych przez pracodawcę.

Z perspektywy działalności wielu przedsiębiorców kluczowe są aspekty 
zachowania poufności informacji oraz obowiązki związane z bezpie-
czeństwem przetwarzania danych osobowych. W myśl przepisów prze-
twarzanie danych osobowych musi odbywać się z zachowaniem zasady 
integralności i poufności danych (art. 5 ust. 1 lit. f  RODO), który nakłada 
na administratora obowiązek ochrony danych przed niedozwolonym 
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych oraz ich przypad-
kową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koreluje z tym nałożony 
na administratora danych osobowych (w tym przypadku pracodawcę) 
obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organi-
zacyjnych (art. 24 ust. 1 RODO).

Z perspektywy powyższych uwarunkowań miejsce świadczenia pracy 
zdalnej powinno także być przedmiotem zainteresowania pracodawcy 
z perspektywy ochrony jego własnego interesu. Dla pracodawcy nie bez 
znaczenia mogą być takie kwestie, jak fizyczne otoczenie stanowiska 
pracy, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione, a także to, 
czy praca jest świadczona z miejsca ogólnodostępnego, jak też z wyko-
rzystaniem chronionych lub publicznych sieci telekomunikacyjnych. 
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