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Praca zdalna de lege lata
i de lege ferenda — zmiana miejsca
wykonywania pracy czy nowa
koncepcja stosunku pracy? Część 2
Remote work de lege lata and de lege ferenda
— modification of place of work performance
or new concept of an employment relationship? Part 2
Streszczenie
Część 2 artykułu jest poświęcona perspektywom uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy. Autor prezentuje
pogląd, że de lege ferenda istotą pracy zdalnej jest jej
umiejscowienie w domu, czyli w sferze prywatnej pracownika. Jego zdaniem z teoretycznoprawnego punktu
widzenia praca w zakładzie pracy oraz praca w domu
mogą stać się równorzędnymi wariantami stosunku pracy.
Celowe jest zatem nowe spojrzenie na koncepcję stosunku pracy, przy czym pożądana byłaby nowelizacja art. 22
k.p. oraz art. 29 k.p. pod kątem uwzględnienia charakteru pracy na odległość. Możliwość wykonywania pracy
w domu powinna stać się istotnym elementem umowy
o pracę. Autor opowiada się za szerokim zakresem przedmiotowym pracy zdalnej. Na gruncie kodeksu pracy pracodawcy i pracownikowi powinien przysługiwać szeroki
margines swobody w kwestii uzgadniania warunków wykonywania pracy zdalnej. Część 1 artykułu, opublikowana
w poprzednim numerze PiZS, była poświęcona analizie
pracy zdalnej de lege lata na gruncie ustawy z 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Autor przedstawił przepisy o pracy zdalnej
oraz ich kolejne nowelizacje. Omówił kompetencje pracodawcy dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej, przesłanki jej wykonywania, zakres przedmiotowy, a także
prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Abstract
Part 2 of the elaboration is dedicated to the perspectives of
introducing provisions on remote work into the Labour
Code. Author argues that de lege ferenda the essence of
remote work is work performance at home, i.e. in private
sphere of an employee. In his opinion, from theoretical
perspective, work at the establishment and work at home
may become equivalent options of an employment
relationship. Therefore, it is appropriate to reconsider the
concept of an employment relationship, and to amend
Article 22 LC and 29 LC, in order to take into account the
nature of remote work. The admissibility of work
performance at home should become an essential
component of an employment relationship. Author is of the
opinion that the material scope of application of remote
work should be broad. Under the Labour Code, employer
and employee should enjoy a broad margin of discretion
on determining the conditions of remote work
performance. Part 1 of the elaboration, published in the
previous PiZS issue, was dedicated to the analysis of remote
work de lege lata under the Law of 2nd March 2020 on
special solutions related to prevention of, countervailing
and combating COVID-19, other infectious diseases and
crisis situations caused by them. Author introduced the
provisions on remote work, and their subsequent
amendments. He analysed the employer's competences to
introduce remote work, the conditions of its performance,
material scope of application, and also rights and duties of
the parties to the employment relationship.
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Celowość uregulowania pracy zdalnej
w kodeksie pracy
Regulacja pracy zdalnej w ustawie z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (DzU poz. 1842, tzw. tarcza antykryzysowa)
została przyjęta w warunkach szybko rozprzestrzeniającej
się pandemii koronawirusa. Artykuł 3 ustawy dotyczący
pracy na odległość został omówiony w pierwszej części
opracowania. Przepis ten miał pierwotnie obowiązywać
do 4 września 2020 r. Ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie
ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1423)
przedłużyła jego ramy temporalne. Po nowelizacji praca
zdalna może być stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy
po ich odwołaniu. Czy zatem de lege ferenda celowe jest
uregulowanie pracy zdalnej — czy też, mówiąc inaczej,
pracy na odległość — w kodeksie pracy?
Przede wszystkim istnieje zapotrzebowanie na ustanowienie ram legislacyjnych pracy zdalnej. Już przed pandemią mimo braku wyraźnych przepisów funkcjonował tzw.
home office, który sprowadzał się do wykonywania przez
pracowników części swoich obowiązków w domu. Na
gruncie tarczy antykryzysowej praca na odległość znalazła
bardzo szerokie zastosowanie. Praktyka udowodniła zatem przydatność pracy zdalnej. Istotne znaczenie ma też
szybki rozwój technologiczny, który wpływa na organizację zakładu pracy oraz sposób wykonywania obowiązków
pracowniczych. Przykładowo, szybki Internet umożliwia
błyskawiczny przepływ informacji, a różnego rodzaju aplikacje pozwalają na bezpośredni kontakt rozmówców przebywających w zupełnie innych lokalizacjach. Uważam zatem, że na pytanie o celowość uregulowania pracy zdalnej
w kodeksie pracy należy odpowiedzieć twierdząco. Co
istotne, w takim ujęciu praca na odległość nie byłaby postrzegana przez pryzmat zwalczania wirusa COVID-19,
ale stanowiłaby trwałą instytucję prawa pracy.
Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie dałoby pracodawcy szansę na wszechstronną i długoterminową zmianę
modelu funkcjonowania zakładu pracy. Umożliwiłoby
zmniejszenie kosztów, choćby ze względu na ograniczenie
powierzchni biurowej. Konieczne byłoby rozstrzygnięcie
licznych problemów praktycznych, np. sposobu kontaktu
z pracownikiem, przestrzegania czasu pracy, kontroli
efektywności pracy czy ochrony informacji poufnych. Wyzwaniem byłoby zarządzanie na odległość zespołem pracowników. Jeszcze większe konsekwencje odczułby zatrudniony, a pośrednio także osoby, z którymi wspólnie
mieszka. Codzienne dojazdy do pracy przestałyby być koniecznością, co oznaczałoby oszczędność czasu. Z drugiej
strony niezbędne byłoby wygospodarowanie w domu
przestrzeni na zorganizowanie stanowiska pracy, a sama
realizacja obowiązków pracowniczych wymagałaby od
pracownika dużej samodzielności i samodyscypliny.
Znacznie trudniejsze byłoby oddzielenie sfery zawodowej
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od osobistej, w tym np. ochrony prywatności lub korzystania z prawa do odpoczynku. Odrębnym problemem byłyby rozliczenia między stronami, np. w kwestii zapewnienia sprzętu lub pokrycia kosztów korzystania z Internetu
w mieszkaniu prywatnym.
Powyższe wyliczenie nawet w niewielkim stopniu nie
oddaje złożoności zagadnienia. Oprócz znanych już problemów, które wraz z usankcjonowaniem pracy zdalnej
mogą nabrać nowego wymiaru, pojawią się też nowe
szanse i zagrożenia. O ile sama celowość uregulowania
pracy na odległość nie budzi wątpliwości, to zasadnicze
wręcz problemy mogą powstać w odniesieniu do konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Uważam zatem, że teoretyczna koncepcja pracy zdalnej oraz możliwy kształt przepisów kodeksu w tej dziedzinie zasługują na pogłębioną
refleksję.

Praca zdalna de lege ferenda jako
nowa koncepcja stosunku pracy
Tylko wyjątkowymi okolicznościami związanymi z pandemią można wytłumaczyć fakt, że tarcza antykryzysowa
przyznała pracodawcy kompetencję do jednostronnego
wprowadzenia pracy zdalnej. Na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. „w celu przeciwdziałania COVID-19
pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie,
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Dodany później ustęp 3 ograniczył uznaniowość
podmiotu zatrudniającego, bowiem zgodnie z jego
brzmieniem „wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości
techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy
i pozwala na to rodzaj pracy”. Trzeba podkreślić, że tylko
pracownik jest w stanie ocenić, czy dysponuje odpowiednimi „warunkami lokalowymi”. Odmowa podjęcia pracy
zdalnej ze względu na brak tej przesłanki nie jest naruszeniem obowiązków pracowniczych. Jak się zatem wydaje,
już na gruncie tarczy antykryzysowej ustawodawca dostrzegł zagrożenia wynikające z rozszerzenia kompetencji
władczych pracodawcy, a pracownik uzyskał — przynajmniej w pewnym stopniu — możliwość współdecydowania o wprowadzeniu pracy na odległość. Kwestia ta została poddana szczegółowej analizie w pierwszej części niniejszego artykułu (Mitrus, 2020).
Nie mam wątpliwości, że na gruncie regulacji kodeksowych zgodna wola stron powinna być warunkiem sine qua
non wprowadzenia i stosowania pracy zdalnej. Powstaje
pytanie, w jaki sposób uregulować tę przesłankę. Pewne
wzorce można znaleźć w obowiązujących przepisach.
Przykładowo, czas niezbędny do wykonania zadań w ramach zadaniowego czasu pracy pracodawca ustala „po
porozumieniu z pracownikiem” (art. 140 k.p.). Indywidualny rozkład czasu pracy podmiot zatrudniający ustala „na
pisemny wniosek pracownika” (art. 142 k.p.). Z kolei pracownicy w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce
pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy „bez jej zgody” (art. 178 § 1 k.p.), a pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie
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4. roku życia nie wolno „bez jego zgody” zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe
miejsce pracy (art. 178 § 2 k.p.). Jak widać, w niektórych
przypadkach ustawa ogranicza władcze uprawnienia pracodawcy. Określone działania wymagają bowiem zgody
lub nawet inicjatywy zainteresowanego pracownika.
De lege ferenda można wyobrazić sobie rozwiązanie,
które opierałoby się na powyższym schemacie. I tak przykładowo można by przyjąć przepis, zgodnie z którym
„pracodawca może wprowadzić pracę zdalną na wniosek
pracownika” lub „pracodawca ustala z pracownikiem dopuszczalność i zakres wykonywania pracy zdalnej”. Uważam jednak, że takie podejście byłoby niewłaściwe.
Przede wszystkim nietrafne wydaje się uregulowanie pracy na odległość przez pryzmat ustawowej ingerencji w zakres kompetencji kierowniczych pracodawcy. Co istotne,
powyższe przykłady dotyczą jedynie konkretnych sytuacji.
Odnoszą się do ściśle określonych aspektów sytuacji pracownika, a ich oddziaływanie może być ograniczone czasowo (np. przez okres ciąży lub do osiągnięcia przez dziecko pewnego wieku). Konsekwencje wprowadzenia pracy
zdalnej byłyby natomiast znacznie dalej idące, bowiem dotyczyłyby całokształtu sytuacji prawnej pracownika.
Inną opcją działań legislacyjnych byłoby usankcjonowanie w kodeksie odrębnej umowy, na podstawie której
strony mogłyby przewidzieć pracę zdalną, a także sprecyzować jej zakres, lokalizację, częstotliwość oraz wzajemne
zobowiązania stron1. Dopuszczalna jest również regulacja
wzorowana na aktualnym art. 677 k.p. dotyczącym indywidualnych uzgodnień w sprawie telepracy. Możliwość takiego podejścia jest akceptowalna, jeżeli pracę na odległość uznamy za jeszcze jedną formę wykonywania obowiązków pracowniczych. Wówczas punktem odniesienia
byłyby przepisy dotyczące telepracy. Na plan pierwszy wysuwałoby się uregulowanie w kodeksie kwestii technicznych i organizacyjnych. Sednem problemu byłoby rozstrzygnięcie, na ile praca zdalna powinna być przedmiotem przepisów ustawowych, a w jakim zakresie powinna
pozostawać w gestii zainteresowanych stron.
Uważam jednak, że do trwałego uregulowania pracy
zdalnej w kodeksie należy podejść w inny sposób niż uczyniono to w odniesieniu do telepracy. Należy przypomnieć, że na gruncie art. 675 § 1 k.p. „praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”. W świetle tej definicji telepraca może być wykonywana w dowolnej lokalizacji „poza zakładem pracy”.
Telepraca może być realizowana np. w telecentrum zorganizowanym przez pracodawcę, może też przybrać postać pracy nomadycznej (czyli „pracy w ruchu”). Oczywiście może być wykonywana w domu telepracownika, co
znajduje odzwierciedlenie w regulacjach szczegółowych.
W tym kontekście art. 6714 k.p. dopuszcza kontrolę w domu pracownika, a art. 6717 k.p. precyzuje obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp. Co istotne, z teoretycznego
punktu widzenia ustawodawca nie traktuje telepracy domowej priorytetowo, natomiast na użytek telepracy w do-

mu pracownika kodeks modyfikuje niektóre obowiązki
stron związane z telepracą.
Pomimo podobieństwa telepracy oraz pracy zdalnej
występuje między nimi istotna różnica. Mówiąc obrazowo, telepraca to „praca przez Internet”, wykonywana
w dowolnej lokalizacji poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast
już na gruncie tarczy antykryzysowej sednem pracy zdalnej stała się „praca w domu”. Jak sądzę, w przyszłym uregulowaniu kodeksowym ten ostatni element powinien zyskać decydującą rangę. Praca zdalna mogłaby obejmować
zarówno aktywność z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii, jak i drobną działalność wytwórczą. Do kwestii zakresu przedmiotowego pracy zdalnej wrócę w dalszej części artykułu.
Moim zdaniem, de lege ferenda istota pracy zdalnej polega na usankcjonowaniu przez ustawodawcę możliwości
regularnego wykonywania pracy w sferze prywatnej pracownika. Z teoretycznego punktu widzenia równorzędnie
należałoby potraktować wykonywanie pracy w przestrzeni publicznej (zakład pracy, telecentrum, nomadyczna telepraca „w ruchu”, praca pracownika tymczasowego zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wykonywana w siedzibie pracodawcy użytkownika2) oraz w sferze
prywatnej (dom pracownika). Z tego względu uregulowanie pracy zdalnej wymagałoby nowego spojrzenia na tradycyjną formułę stosunku pracy. Na nowo trzeba by zdefiniować granicę między sferą zawodową i prywatną w zatrudnieniu, a także przemodelować przynajmniej niektóre
obowiązki pracodawcy i pracownika.
Artykuł 22 § 1 k.p. przewiduje, że „przez nawiązanie
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”3. Jak sądzę, zmiana aksjologiczna wynikająca z usankcjonowania pracy w sferze
prywatnej pracownika oraz daleko idące konsekwencje
praktyczne tego faktu powinny znaleźć odzwierciedlenie
w art. 22 k.p. Przepis ten mógłby zostać uzupełniony paragrafem uwypuklającym specyfikę pracy na odległość.
Przykładowo, mógłby on brzmieć: „w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, na warunkach określonych
w rozdziale […], praca może być wykonywana w domu
pracownika”.
Nawiązanie do „rodzaju pracy” wskazywałoby, że ten
element determinuje możliwość stosowania pracy zdalnej. Z kolei słowo „dom” nie odnosiłoby się do rodzaju
nieruchomości ani tytułu własności. Swoim zakresem
obejmowałoby dom jednorodzinny, apartament, mieszkanie, wynajęty pokój itp.4. Uwypukliłoby natomiast, że
standardem pracy zdalnej jest realizacja obowiązków pracowniczych w przestrzeni prywatnej pracownika. Przepis
odsyłałby również do nowej jednostki redakcyjnej kodeksu (rozdziału), której przedmiotem byłyby szczegółowe
warunki wykonywania pracy na odległość.
Podsumowując tę część rozważań pragnę zaznaczyć, że
pracy na odległość nie postrzegam wyłącznie jako sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych czy też for-
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my organizacyjnej funkcjonowania zakładu pracy. Moim
zdaniem, de lege ferenda usankcjonowanie pracy zdalnej
w kodeksie pracy będzie oznaczać modyfikację tradycyjnej koncepcji stosunku pracy. Z teoretycznoprawnego
punktu widzenia istotą zmian jest równorzędne potraktowanie realizacji obowiązków pracowniczych w przestrzeni publicznej oraz w domu pracownika. Założenie to powinno stanowić punkt wyjścia dla ustalenia szczegółowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących pracy na odległość.

Dopuszczalność wykonywania
pracy w domu jako istotny
element umowy o pracę
Jak sądzę, kolejna ingerencja ustawodawcy powinna dotyczyć art. 29 k.p. w odniesieniu do miejsca wykonywania
pracy5. De lege ferenda art. 29 § 1 pkt 2 k.p. mógłby określać „miejsce wykonywania pracy, ze wskazaniem możliwości wykonywania pracy w domu pracownika, jeżeli praca
ma być wykonywana zdalnie”. Dopuszczalność wykonywania pracy w domu stałaby się przedmiotowo istotnym
elementem umowy o pracę. Nie ulegałoby wątpliwości, że
stosowanie pracy zdalnej zależy od zgodnej woli pracodawcy i pracownika. Przepis uwzględniałby również fakt,
że nie każda praca może być wykonywana na odległość,
a nawet gdy taka możliwość istnieje, to jej stosowanie zależy od uzgodnień stron.
W świetle takiej regulacji — w odróżnieniu od ustawy
poświęconej zwalczaniu wirusa COVID-19 — pracodawca nie mógłby jednostronnie zainicjować pracy zdalnej.
Możliwość taka musiałaby zostać uzgodniona przez strony. Mogłoby to nastąpić w chwili zawierania umowy lub
w okresie jej obowiązywania poprzez porozumie stron lub
wypowiedzenie zmieniające. Zastosowanie porozumienia
zmieniającego nie budzi wątpliwości. Pracodawca i pracownik mogą w każdej chwili zmodyfikować treść umowy
o pracę, składając zgodne oświadczenia woli. W ten sposób strony mogłyby dopuścić pracy zdalną lub zrezygnować z niej.
Inaczej należy odnieść się do jednostronnej zmiany
umowy w kontekście pracy zdalnej. Pracodawca ma do
dyspozycji wypowiedzenie zmieniające, które wymaga podania przyczyny, zachowania wymogów formalnych oraz
uwzględnienia okresu wypowiedzenia (art. 42 § 1–3 k.p.).
Uprawnienie takie nie przysługuje natomiast pracownikowi. De lege lata może on jedynie wystąpić z ofertą zawarcia porozumienia zmieniającego, która nie jest wiążąca dla pracodawcy. Konsekwentnie, pracownik mógłby
zaproponować wprowadzenie pracy zdalnej lub rezygnację z niej. Jak sądzę, w razie odpowiedzi odmownej pracownik powinien mieć prawo do szybkiego wypowiedzenia umowy. Właściwą konstrukcją wydaje się możliwość
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za kilkudniowym
(np. siedmiodniowym) uprzedzeniem, ze skutkami jakie
dla pracownika łączą się z rozwiązaniem stosunku pracy
przez pracodawcę za wypowiedzeniem6. Dla pracodawcy
odejście pracownika w terminie kilku dni niewątpliwie
może spowodować problemy organizacyjne. Ponieważ
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jednak praca w przestrzeni prywatnej może oznaczać
znaczne uciążliwości dla pracownika oraz jego bliskich,
takie rozwiązanie legislacyjne wydaje się godne uwagi.
Uważam również, że podstawą dla wprowadzenia pracy zdalnej nie może być art. 128 § 1 k.p. Zgodnie z tym
przepisem czasem pracy jest czas, w którym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Przepis ten wprost odnosi się do przypadków, gdy obowiązki pracownicze są realizowane poza zakładem pracy.
Przykładowo, pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorstwo budowlane z istoty rzeczy wykonują pracę w lokalizacjach, w których w danym momencie realizowana jest
konkretna inwestycja. Moim zdaniem przepis ten nie może stanowić podstawy do ingerencji w sferę prywatną pracownika poprzez wyznaczenie jego domu jako miejsca
wykonywania pracy.
W tym miejscu chciałbym podkreślić bardzo istotną
kwestię. Powyższe rozważania w sprawie nowelizacji art. 22
k.p. i 29 k.p. dotyczą jedynie dopuszczalności stosowania
pracy zdalnej. Jeżeli strony uzgodnią taką możliwość
w umowie o pracę, to otwiera się przestrzeń dla dalszych
ustaleń szczegółowych. O ile zatem dopuszczalność pracy
zdalnej powinna znaleźć odzwierciedlenie w samej koncepcji stosunku pracy, to w sferze organizacyjnej pracodawca może i powinien realizować swoje kompetencje
kierownicze. Problematyka ta powinna być przedmiotem
odrębnego rozdziału kodeksu pracy, a na poziomie zakładu pracy kwestie szczegółowe powinny zostać doprecyzowane w porozumieniu pracodawcy z przedstawicielstwem
załogi lub w regulaminie pracy (zob. niżej).

Zakres przedmiotowy pracy zdalnej
Artykuł 3 ust. 3 tarczy antykryzysowej przewiduje, że praca zdalna jest dopuszczalna gdy „pozwala na to rodzaj
pracy”, a zarazem może być „wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych
lub usług materialnych”. Jak była mowa w pierwszej części artykułu, zakres przedmiotowy tej regulacji jest bardzo szeroki.
Powstaje zatem pytanie, jak de lege ferenda sprecyzować zakres przedmiotowy pracy na odległość, pamiętając, że rodzaj czynności determinuje faktyczną możliwość wykonywania pracy zdalnej i stanowi punkt wyjścia
dla jej zastosowania. Niektóre rodzaje aktywności z istoty rzeczy nie mogą być wykonywane w formie zdalnej,
np. w budownictwie czy transporcie. Pracy na odległość
nie należy utożsamiać z pracą mobilną, czyli np. aktywnością przedstawiciela handlowego czy serwisanta
sprzętu danego rodzaju, którzy swoje obowiązki realizują na określonym obszarze geograficznym. Jak sądzę,
dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości kodeks powinien odnieść się do zarysowanej tu problematyki. I tak
przykładowo, odpowiedni przepis mógłby jednoznacznie rozstrzygać, że „praca zdalna może dotyczyć takiego
rodzaju pracy, która może być również wykonywana
w zakładzie pracy”.
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Podobna koncepcja została przyjęta w porozumieniu
ramowym w sprawie telepracy, podpisanym 16 lipca 2002 r.
przez związki zawodowe oraz organizacje pracodawców
działające na poziomie Unii Europejskiej7. Punkt 2 porozumienia zdefiniował telepracę jako „formę organizacji
i/lub wykonywania pracy, przy użyciu technologii informatycznej, w ramach stosunku pracy/umowy o pracę, jeśli
praca, która mogłaby również być wykonywana w siedzibie pracodawcy, jest regularnie wykonywana poza tą siedzibą”8. Artykuł 675 k.p. definiujący telepracę w Polsce
nie uwzględnia tego elementu. Sądzę jednak, że de lege
ferenda składnik taki powinien zostać uwypuklony w kodeksowej regulacji pracy zdalnej.
Kolejny problem dotyczy sprecyzowania zakresu
przedmiotowego pracy zdalnej (oczywiście gdy umożliwia
to rodzaj pracy). W ujęciu wąskim mogłoby chodzić o realizację obowiązków pracowniczych z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii i środków komunikowania się
na odległość, co odpowiadałoby założeniom aktualnej regulacji telepracy. Na pewno taka formuła pracy zdalnej
powinna znaleźć odzwierciedlenie w kodeksie, a ten typ
pracy na odległość będzie zapewne dominował w praktyce. W ujęciu szerokim praca zdalna mogłaby obejmować
również drobną działalność wytwórczą. Na gruncie art. 3
ust. 3 tarczy antykryzysowej praca na odległość obejmuje
bowiem „wykonywanie części wytwórczych lub usług materialnych”, co de facto odpowiada specyfice umowy
o pracę nakładczą9. Rzecz jasna, praca na odległość nie
może obejmować działalności skooperowanej, wymagającej pracy zespołowej w określonym miejscu i czasie (np.
obsługi linii produkcyjnej w fabryce).
Moim zdaniem, celowe byłoby utrzymanie szerokiego
zakresu przedmiotowego pracy zdalnej. W praktyce chodziłoby o objęcie jej zakresem zarówno dzisiejszej telepracy, jak i pracy nakładczej. Trzeba podkreślić, że de lege lata wykonawcom przysługują niektóre uprawnienia
pracownicze. Rozporządzenie dotyczące pracy nakładczej wskazuje rodzaje umów zawieranych między pracodawcami (nakładcami) oraz wykonawcami, odnosi się do
minimalnego wynagrodzenia, reguluje ochronę przed wypowiedzeniem umowy, odpłatność z tytułu użytkowania
maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność wykonawcy, a także przewiduje prawo do urlopu wypoczynkowego. Warto przypomnieć, że wcześniej art. 2 ust. 2
ustawy o związkach zawodowych10 stanowił, że „osobom
wykonującym pracę nakładczą przysługuje prawo do
wstępowania do związków zawodowych działających
w zakładzie pracy, z którym nawiązały umowę o pracę
nakładczą”11.
Przy akceptacji szerokiej koncepcji pracy zdalnej de lege
ferenda rozważenia wymagałaby likwidacja umowy o pracę nakładczą. Dzisiejsi wykonawcy staliby się pracownikami, co nie oznaczałoby fundamentalnej zmiany ich sytuacji prawnej, ale raczej rozszerzenie zakresu uprawnień.
Przyjęcie przepisów rangi ustawowej czyniłoby zadość wymogom konstytucyjnym, bowiem uregulowanie sytuacji
wykonawców w rozporządzeniu nie spełnia wymogów art.
92 Konstytucji RP. Przeciwko likwidacji umowy o pracę
nakładczą przemawia natomiast fakt, że jest to umowa re-

zultatu (od umowy o dzieło różni się głównie tym, że może stanowić podstawowe źródło utrzymania), a przepisy
nie wymagają expressis verbis osobistego wykonywania
pracy. Jakkolwiek sprawa wymaga odrębnej analizy, to
wydaje się, że szerokie uregulowanie zakresu przedmiotowego pracy zdalnej mogłoby zostać powiązane z likwidacją umowy o pracę nakładczą na rzecz przyznania wykonawcom statusu pracowniczego.

Regulacje szczegółowe
dotyczące pracy zdalnej
Dopuszczalność stosowania pracy zdalnej powinna zostać
uwypuklona w art. 22 k.p. oraz art. 29 k.p. (zob. wyżej).
Jednocześnie w kodeksie należy umieścić odrębny rozdział poświęcony temu zagadnieniu. Zadaniem ustawodawcy jest określenie ram legislacyjnych pracy na odległość, a także wyznaczenie zakresu swobody uznania
stron w tej dziedzinie. W takiej jednostce redakcyjnej
można by również sprecyzować zakres przedmiotowy pracy zdalnej, o czym była mowa w poprzednim punkcie. Reguły stosowania pracy zdalnej na poziomie zakładu pracy
mogłyby stanowić przedmiot regulaminu lub porozumienia zawartego przez partnerów społecznych.
Bez wątpienia w kodeksie powinny zostać uregulowane obowiązki pracodawcy dotyczące bhp. Skądinąd zaskakujące jest całkowite pominięcie tej problematyki
w tarczy antykryzysowej. Rzecz jasna powinności pracodawcy dotyczące bhp pracy zdalnej byłyby szczątkowe.
Mogą one odnosić się do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości, a także — na wniosek pracownika — pomocy w zorganizowaniu w domu stanowiska pracy (w szczególności z uwzględnieniem zasad ergonomii). Jeśli pracodawca pomoże pracownikowi w zorganizowaniu stanowiska pracy w domu, a może nawet je sfinansuje, to
w pełni zasadne będzie jego oczekiwanie, że praca zdalna będzie wykonywana tylko w tej lokalizacji. Na pracodawcy powinien również ciążyć obowiązek przeprowadzenia szkoleń bhp.
Konieczne wydaje się uregulowanie rozliczeń finansowych między stronami. Przykładowo, istotne jest sprecyzowanie zasad pokrywania kosztów Internetu w domu czy
też wykorzystywania przez pracownika jego prywatnego
sprzętu. Od pracodawcy można oczekiwać partycypacji
w pokryciu kosztów pracy zdalnej, zwłaszcza że ma on
szanse na ograniczenie innych kosztów, chociażby ze
względu na zredukowanie przestrzeni biurowej.
Istotnym problemem praktycznym jest nadzorowanie
pracy zdalnej. Zrozumiałe jest, że Państwowa Inspekcja
Pracy nie może przeprowadzać czynności kontrolnych
w domu pracownika. Zarazem określone kompetencje
w tym zakresie powinny przysługiwać pracodawcy, z poszanowaniem prywatności pracownika i jego bliskich.
W pewnych sytuacjach uzasadnione będzie udostępnienie
mieszkania w trybie nagłym, np. w razie konieczności dokonania szybkiej naprawy sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Odrębną kwestią jest problematyka wypadków przy pracy. Jak się wydaje, dopuszczalne
byłoby uregulowanie, zgodnie z którym pracownik w ra-
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mach postępowania powypadkowego musiałby wykazać
związek danego zdarzenia z pracą zdalną. Przedmiotem
kodeksu mogłaby być również modyfikacja niektórych
obowiązków stron, np. w zakresie organizacji procesu
pracy lub ewidencji czasu pracy. Pożądane byłoby ustawowe zapewnienie pracownikowi wstępu na teren zakładu pracy.
Pracodawcy i pracownikowi powinien przysługiwać
szeroki margines swobody odnośnie do uzgadniania
szczegółów wykonywania pracy zdalnej. Nawet przy założeniu, że co do zasady miejscem wykonywania pracy zdalnej powinien być dom pracownika, strony mogłyby ustalić
możliwość uzupełniającego realizowania obowiązków
również w innej lokalizacji. Strony mogłyby doprecyzować, czy praca na odległość będzie jedyną formą aktywności, czy też będzie łączona z pracą w zakładzie pracy.
Taka kombinacja potocznie bywa określana jako „praca
hybrydowa”. Dopuszczalne byłoby uzgodnienie częstotliwości pracy zdalnej, np. w które dni tygodnia pracownik
będzie realizować swoje obowiązki w domu. Można również doprecyzować kwestię bieżącego kontaktu między
stronami oraz monitorowania aktywności pracownika.
W razie uzgodnienia pracy hybrydowej możliwe jest uregulowanie przesłanek wezwania pracownika do stawiennictwa w zakładzie pracy lub nakazania mu podjęcia pracy zdalnej (np. z kilkudniowym uprzedzeniem). Strony
mogłyby również przewidzieć możliwość okazjonalnej
pracy zdalnej na wniosek pracownika.
Rzecz jasna zarysowane powyżej zagadnienia nie wyczerpują całej problematyki pracy na odległość. Doświadczenia związane z telepracą wskazują, że sztywne i rozbudowane regulacje ustawowe stanowiły przeszkodę w rozwoju tej formy zatrudnienia. Dlatego przepisy o pracy na
odległość powinny być odpowiednio elastyczne. Kodeks
pracy powinien ramowo określać warunki wykonywania
pracy na odległość, pozostawiając stronom szeroki zakres
swobody w ustalaniu szczegółów. Zarazem w przypadku
uregulowania pracy zdalnej w kodeksie nie miałoby racji
bytu utrzymanie w przepisów o telepracy, które mogłyby
zostać uchylone.
Trzeba dodać, że powyższe rozważania dotyczą możliwości trwałego uregulowania pracy na odległość w kodeksie pracy. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia pandemii COVID-19 nie można wykluczyć przyznania pracodawcy uprawnienia do jednostronnego wprowadzenia
pracy zdalnej w wyjątkowych okolicznościach, np. w stanie wyższej konieczności.

Perspektywy rozwoju pracy zdalnej
W najbliższej przyszłości można zapewne oczekiwać coraz powszechniejszego stosowania pracy zdalnej. Postęp
technologiczny znakomicie ją ułatwia, bowiem dostęp do
środków nowoczesnej komunikacji jest coraz tańszy i powszechniejszy. W pewnym sensie pandemia wirusa COVID-19
przyspieszyła zmiany zachodzące na rynku pracy. Sytuacja, która zaistniała wiosną 2020 r., de facto z dnia na
dzień wymusiła stosowanie pracy na odległość. Można się
spodziewać, że jeśli tylko pozwoli na to rodzaj pracy,
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z teoretycznoprawnego punktu widzenia praca zdalna
stanie się formułą aktywności zarobkowej równorzędną
ze „stacjonarną” pracą w zakładzie. Jak sądzę, praca na
odległość nie będzie postrzegana jako atypowa. Przynajmniej w pewnym zakresie praca zdalna może stać się „nową normalnością” świata pracy po pandemii COVID-19.
Coraz większa popularność pracy na odległość to nie
tylko wyzwanie dla ustawodawcy. Pracodawca musi liczyć
się z trudnościami w zarządzaniu zespołem oraz zapewnieniu efektywności pracy. Zupełnie innego wymiaru nabierze kwestia kierownictwa pracodawcy w procesie pracy. Specyfice pracy na odległość odpowiada zadaniowy
czas pracy oraz możliwość oceny efektywności pracownika przez pryzmat osiąganych przez niego rezultatów.
Z drugiej strony nie zawsze możliwe będzie sprawdzenie,
czy pracownik realizuje swoje obowiązki osobiście.
Praca zdalna oznacza również poważne konsekwencje
społeczne i psychologiczne. Coraz bardziej zaciera się
granica między czasem pracy a czasem wolnym, a więc
pomiędzy sferą zawodową i sferą prywatną. Nowoczesna
technologia umożliwia komunikację na odległość, ale
może też prowadzić do istotnego osłabienia więzi międzyludzkich w zakładzie pracy, poczucia izolacji oraz atomizacji stosunków społecznych. Problemy te były sygnalizowane już wiele lat temu w kontekście rozwoju telepracy.
Można jednak oczekiwać, że współcześnie zjawiska te będą występować na nieporównywalnie szerszą skalę. Trudno obecnie przewidzieć, jak w dłuższej (np. wieloletniej)
perspektywie czasowej okoliczności te wpłyną na popularność pracy na odległość lub też potencjalny brak zainteresowania nią. Być może obecnie nie doceniamy długofalowych zagrożeń psychologicznych i społecznych pracy
zdalnej, które w przyszłości mogą wpłynąć na chęć powrotu do tradycyjnej formuły zatrudnienia. Sądzę, że
w praktyce rozpowszechnionym wariantem może okazać
się „praca hybrydowa”, czyli połączenie aktywności w zakładzie pracy z aktywnością w domu.
W tym kontekście nasuwają się dwa ogólne spostrzeżenia. Po pierwsze, warto spojrzeć na pracę zdalną z perspektywy historycznej. Przed XIX-wieczną rewolucją
przemysłową praca w przydomowym sklepie lub warsztacie
była sytuacją typową i standardową. Proces industrializacji przeniósł aktywność zarobkową do dużych zakładów
przemysłowych. Miejsce pracy zostało wyraźnie oddzielone od miejsca zamieszkania, a życie zawodowe odgraniczone od prywatnego. Współcześnie, dzięki nowoczesnym technologiom, praca w domu staje się stopniowo
nową normalnością. W pewnym sensie historia pracy zarobkowej zatoczyła więc koło (Mitrus, 2017, s. 390 i n.
oraz cytowane tam piśmiennictwo).
Po drugie, daleko idące skutki społeczne może mieć
fakt, że stosowanie pracy zdalnej jest zdeterminowane rodzajem pracy. Nawet przy szerokim sprecyzowaniu zakresu przedmiotowego pracy zdalnej można oczekiwać, że
praca w domu najczęściej będzie realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Z reguły wymaga zatem odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, a także
wystarczających warunków lokalowych. W okresie pandemii osoby pracujące w domu stały się de facto grupą
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uprzywilejowaną, bowiem zachowały źródło dochodu
oraz ograniczyły ryzyko zachorowania. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazły się osoby niemające takiej możliwości, które stanęły przed dylematem utraty zarobków
lub kontynuowania pracy w formie tradycyjnej, z całym
bagażem ryzyka zdrowotnego. Trzeba zatem liczyć się
z faktem, że wykonywanie pracy zdalnej będzie kolejnym
czynnikiem pogłębiającym rozwarstwienie społeczne.
Biorąc pod uwagę faktyczną możliwość podejmowania
pracy na odległość, osoby lepiej wykształcone, majętne,
posiadające odpowiednie warunki lokalowe będą w zdecydowanie lepszej sytuacji. Na gruncie procesu automatyzacji zauważono, że przekształcenia zachodzące na rynku
pracy są „kompetencyjnie dyskryminujące” (ang. skill
biased) (Śledziewska i Włoch, 2020, s. 168). Moim zdaniem uwaga ta jest aktualna nie tylko w kontekście zagrożenia bezrobociem technologicznym, ale również podejmowania pracy zdalnej.
Zarazem trzeba mieć na uwadze, że uregulowanie pracy na odległość w kodeksie pracy może przynieść zainteresowanym wymierne korzyści. Przede wszystkim osoby
wykonujące swoje obowiązki w domu miałyby status pracowniczy. Byłyby zatem objęte ochroną gwarantowaną
prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych.
Wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej mogłoby stać
się przykładem dobrze rozumianego uelastycznienia prawa pracy. Pracy na odległość nie można bowiem porównywać do zarobkowania za pośrednictwem platform internetowych. Uregulowanie pracy zdalnej byłoby zatem
unowocześnieniem formuły stosunku pracy, a nie krokiem w stronę niestabilnej pracy prekaryjnej.
Na pewno pogłębionej dyskusji wymaga zakres przedmiotowy pracy na odległość. Na gruncie tarczy antykryzysowej praca zdalna objęła zarówno aktywność z użyciem
nowoczesnych technologii, jak i wykonywanie części wytwórczych lub usług materialnych. Jak sądzę, de lege ferenda dopuszczalne jest utrzymanie szerokiego zakresu
przedmiotowego pracy na odległość, a więc z uwzględnieniem drobnej wytwórczości. Wydaje się zarazem, że
w praktyce dominująca będzie praca domowa z użyciem
nowoczesnych technologii.

Uwagi końcowe
Na pierwszy rzut oka praca zdalna może wydawać się jedynie ulepszoną wersją telepracy, a także formą wykonywania obowiązków i szansą na nowoczesne zorganizowanie zakładu pracy. Tarcza antykryzysowa mogła wywołać
wrażenie, że chodzi po prostu o jeszcze jedną możliwość
wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy, doprecyzowanie kompetencji władczych podmiotu zatrudniającego oraz rozstrzygnięcie najbardziej palących problemów
organizacyjnych i technicznych. Idąc tym tropem, wystarczające byłoby umieszczenie w kodeksie rozdziału poświęconego pracy zdalnej, jak uczyniono to kilkanaście lat
temu regulując telepracę12.
Uważam jednak — co starałem się uzasadnić powyżej
— że de lege ferenda trwałe uregulowanie pracy zdalnej
wymaga w pierwszym rzędzie przemodelowania tradycyj-

nej koncepcji stosunku pracy. Możliwość uzgodnienia
przez strony dopuszczalności pracy zdalnej powinna zostać uwzględniona w art. 22 k.p. oraz art. 29 k.p., a dopiero w następnej kolejności należałoby rozważyć kształt
oraz zakres szczegółowych przepisów kodeksu dotyczących organizacyjnych i technicznych aspektów pracy na
odległość. Istotą pracy zdalnej nie jest przeniesienie pracy „poza zakład pracy” (na czym polega telepraca), ale jej
normatywne usytuowanie „w domu pracownika”. Z teoretycznego punktu widzenia wykonywanie pracy w przestrzeni publicznej oraz prywatnej mogą stać się równorzędnymi wariantami stosunku pracy. Zarazem praktyczne
stosowanie pracy zdalnej będzie pozostawione uznaniu
pracodawcy i pracownika, a w dłuższej perspektywie czasowej jej popularność (lub brak takowej) będzie uzależniona od potrzeb i interesów stron.
Ustanowienie kodeksowych przepisów o pracy zdalnej
miałoby przynajmniej dwie fundamentalne konsekwencje. Po pierwsze, oznaczałoby istotną zmianę jakościową
naszego prawa pracy. Uwzględniony zostałby postęp
technologiczny dający nowe narzędzia pracy, a także
przemiany społeczne, związane z chęcią elastycznego łączenia życia zawodowego z osobistym. Po drugie, stwarzałoby niebezpieczeństwo daleko idącej ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika, a pośrednio
również jego bliskich. Wraz z rozpowszechnieniem pracy
zdalnej możliwość takiej ingerencji byłaby nieporównywalnie większa niż na gruncie relatywnie rzadko stosowanych przepisów o telepracy.
Z powyższych względów konieczne wydaje się świeże
spojrzenie na istniejące rozwiązania legislacyjne. Przykładowo pod kątem pracy zdalnej rozważenia wymagają
przepisy dotyczące obowiązku pracodawcy organizowania pracy, ochrony informacji poufnych, sposobu kontaktu z pracownikiem i kontroli jego efektywności, ochrony
prywatności, korzystania z prawa do wypoczynku, procedury w razie zaistnienia wypadku przy pracy itp. W szerszym kontekście zarysowane tu problemy wymagają analizy przez pryzmat wyważenia relacji pomiędzy art. 24
Konstytucji RP (ochrona pracy i nadzór nad warunkami
pracy) oraz art. 47 Konstytucji RP (ochrona prawna życia
prywatnego).
Warunki brzegowe pracy na odległość powinny znaleźć się w odrębnym rozdziale kodeksu. Powinien on być
odpowiednio elastyczny, pozostawiając pracodawcy
i pracownikowi szeroki margines swobody uznania dla
uzgodnień szczegółowych. Na szczeblu zakładu zasady
stosowania pracy zdalnej mogłyby zostać sprecyzowane
w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi lub w regulaminie pracy. Kwestie organizacyjne niewątpliwie
wchodziłyby w zakres kompetencji kierowniczych pracodawcy.
Oceniając perspektywy uregulowania pracy zdalnej
w Polsce trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia z sytuacją unikatową. Z reguły bowiem dopiero po wprowadzeniu nowej instytucji można ocenić jej konsekwencje oraz
przydatność w praktyce. Tymczasem dysponujemy już doświadczeniami stosowania pracy zdalnej na gruncie tarczy
antykryzysowej. W ciągu kilkunastu lat swoje wady i zale-
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ty uwidoczniła również telepraca, a zbyt szczegółowe
przepisy okazały się faktyczną barierą jej rozwoju. Za
uregulowaniem pracy zdalnej w kodeksie zgodnie opowiadają się partnerzy społeczni i strona rządowa. Okoliczności te dają szansę na ustanowienie spójnych i prze-

myślanych przepisów o pracy na odległość, które nie będą podporządkowane konieczności zwalczania pandemii
COVID-19, ale będą elementem unowocześnienia naszego ustawodawstwa i dostosowania go do realiów współczesnego rynku pracy.

Przypisy/Notes
1 Dodatkowymi umowami zawieranymi przez strony stosunku pracy są np. umowa o zakazie konkurencji lub umowa dotycząca podnoszenia przez
pracownika kwalifikacji zawodowych. Takie porozumienia są w piśmiennictwie określane jako klauzule autonomiczne.
2 Co jest przedmiotem ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU z 2019 r. poz. 1563.
3 Pomijam kwestię, na ile regulacja ta jest trafna i adekwatna do współczesnych realiów, a także czy celowe byłoby jej przedefiniowanie w szerszym
kontekście przekształceń na rynku pracy.
4 Niewłaściwe byłoby zastosowanie pojęcia „miejsce zamieszkania”, bowiem zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego (DzU z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
5 De lege lata art. 29 § 1 pkt 1 k.p. jako istotne elementy umowy o pracę określa rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę
odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, a także termin rozpoczęcia pracy.
6 De lege lata pracownik może rozwiązać umowę w tym trybie w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 § 4 k.p.) lub przywrócenia go do pracy na mocy wyroku sądowego (art. 48 § 2 k.p.).
7 Tekst jest dostępny na stronach internetowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: www.etuc.org/en/framework-agreementtelework (29.07.2020).
8 W języku angielskim: „Telework is a form of organising and/or performing work, using information technology, in the context of an employment
contract/relationship, where work, which could also be performed at the employers premises, is carried out away from those premises on a regular
basis”.
9 Uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, DzU
z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm. Jak wskazano w części pierwszej artykułu, jest to umowa cywilnoprawna, do której zastosowanie znajdują niektóre przepisy prawa pracy.
10 DzU z 2019 r. poz. 263.
11 Wskazany przepis stracił moc z dniem 12 czerwca 2015 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., K 1/13 (DzU
poz. 791). Obecnie prawo koalicji przysługuje szerszej kategorii „osób wykonujących pracę zarobkową”.
12 Telepraca została wprowadzona do kodeksu pracy nowelizacją z 24 sierpnia 2007 r., DzU nr 181, poz. 1288.
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