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WPROWADZENIE 

 

Praca zdalna, pomimo braku regulacji prawnych, od wielu lat była w Polsce 

z powodzeniem stosowana. Pracodawcy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

pracowników zgadzali się na świadczenie pracy poza stałym miejscem jej 

wykonywania, np. w domu. Był to przykład pozytywnego podejścia na zasadzie „win-

win”. Każda ze stron odnosiła z takiego rozwiązania korzyści. 

Oczywiście wdrożenie pracy zdalnej nie było pozbawione wyzwań; zaliczyć do nich 

trzeba kwestię domowego bhp, wypadków przy pracy, czy zwrotu przez pracodawcę 

kosztów pracy w domu. W tym zakresie brak regulacji był realnie odczuwalny. Kwestie 

te jednak, o ile żywo interesowały kadry i prawników, to nie prowadziły do większych 

sporów na linii pracownik-pracodawca. Przedsiębiorcy ostatecznie, wspólnie 

z pracownikami, przy braku uregulowań prawnych, wypracowywali pożądany modus 

operandi. Jeśli przez ostatnie kilkanaście lat praca zdalna prowadziła do realnych 

problemów, to wiązały się one raczej z ochroną danych osobowych i tajemnic 

przedsiębiorcy. Zagadnienia te w każdym przypadku powinny stanowić przedmiot 

zainteresowania pracodawcy i to pracodawca winien stworzyć ramy, które pozwolą na 

zachowanie zgodności (tak chociażby RODO nakłada na administratora danych 

obowiązek samodzielnego określenia i wdrożenia takich środków jakie będą w danej 

sytuacji konieczne). Praca zdalna sprawia, że zmienia się jedynie miejsce, w którym 

przebywa pracownik a nie podstawowe zasady. Konieczne jest zatem zastosowanie 

odpowiednich środków, które w sytuacji pracy zdalnej zapewnią dalsze ich 

przestrzeganie. Podmioty stosujące pracę zdalną i podchodzące do zagadnień 

bezpieczeństwa z należytą powagą z powodzeniem radziły sobie w tym zakresie.  
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Niezależnie od wyżej wskazanych kwestii, pracodawcy i pracownicy skutecznie 

wypełnili lukę wynikającą z braku regulacji prawnych. W tym samym czasie, istniejące 

kodeksowe rozwiązania dotyczące telepracy uznawane były za nieudane i tym samym 

rzadko stosowane. Ten stan został całkowicie odmieniony przez epidemię COVID-19. 

Ustawodawca dostrzegł istnienie pracy zdalnej i postanowił ją uregulować. 

Tymczasowo, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 

zezwolono pracodawcom na kierowanie pracowników do pracy zdalnej, ustalając 

jednocześnie podstawowe jej ramy. Regulacja ta jest niewątpliwie konieczna, bowiem 

praca zdalna w okresie COVID-19 może być stosowana na podstawie polecenia 

pracodawcy podczas, gdy dotychczas zwyczajowo zakładała inicjatywę lub co najmniej 

zgodę pracowników.  

Ustawodawca poszedł jednak dalej i, zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, 

prowadzone są prace nad post-covidową regulacją wdrażającą na stałe pracę zdalną 

do Kodeksu pracy. Możemy mieć tylko nadzieję, że poprzez nadmierny formalizm, 

praca zdalna w wydaniu kodeksowym nie stanie się telepracą 2.0. Dobra regulacja 

powinna odpowiedzieć na najbardziej palące problemy (domowe bhp, zwrot przez 

pracodawcę kosztów pracy w domu) pozostawiając znaczny margines swobody, 

umożliwiający wdrożenie rozwiązań odpowiadających specyfice danego zakładu. 

Na dzień publikacji niniejszego przewodnika prace legislacyjne nie zostały 

zakończone. Będziemy na bieżąco monitorować ich postęp i analizować nowe 

regulacje. W niniejszym przewodniku pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na 

niektóre węzłowe kwestie związane z pracą zdalną. Niezależnie bowiem od 

ostatecznego kształtu Kodeksu pracy, każdy pracodawca powinien zwrócić uwagę na 

takie zagadnienia jak sposób wprowadzenia pracy (zrozumiałość zasad), wyposażenie 

pracowników w narzędzia pracy (to za każdym razem na pracodawcy ciąży obowiązek 

ich zapewnienia a korzystanie z własnego sprzętu może stanowić atrakcyjną opcję dla 

pracownika a nie obowiązek), poufność i ochronę danych osobowych, 

ewidencjonowanie czasu pracy czy chociażby bhp. 

 

Zespół Kancelarii GESSEL 
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I. WDROŻENIE PRACY ZDALNEJ 

 

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują formy wprowadzania pracy zdalnej w firmie, tym 

samym pozostawiając powyższe w dużej mierze uznaniu pracodawcy. Jednocześnie 

sytuacja epidemiczna na terenie kraju sprawiła, że ustawodawca był zmuszony 

uregulować w regulacjach tymczasowych zasady jej wprowadzania. Jeżeli zatem 

pracownicy są kierowani do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz 

w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, następuje to na polecenie pracodawcy. 

Polecenie to może zostać wydane w dowolnej formie (nawet ustnej), o ile pracownik 

ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy 

i pozwala na to rodzaj pracy. Zauważyć jednak trzeba, że powyższe, po pierwsze, 

obowiązuje tylko w realiach epidemii, po drugie zaś, stanowi regulację tymczasową 

i obejmującą pewne minimalne standardy. 

Ustalanie w regulacjach wewnętrznych zasad wprowadzania pracy zdalnej w danej 

firmie nie jest obowiązkiem pracodawcy, ale jest rekomendowane. To w interesie 

pracodawcy leży bowiem wprowadzenie i uregulowanie pracy zdalnej w taki sposób, 

aby jej zasady były w pełni zrozumiałe, przejrzyste i nie budziły żadnych wątpliwości. 

Powyższe znacznie podnosi komfort pracy, tak po stronie pracodawcy, jak 

i pracownika. Stąd pracodawca powinien stworzyć ramy, które pozwolą na 

zachowanie zgodności pracy zdalnej z obowiązującym prawem (np. RODO), jak 

również będą możliwie czytelne i klarowne dla pracowników.  

Wspomniane „ramy” dotyczące zasad pracy zdalnej mogą zostać ujęte w wewnętrznej 

polityce/regulaminie lub wciągnięte do regulaminu pracy. W tym drugim przypadku 
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trzeba mieć na uwadze, że będzie to miało przełożenie na konieczność dochowania 

wszelkich formalności wynikających z Kodeksu pracy (np. 2 tygodniowy okres na 

wejście w życie regulaminu od dnia podania go do wiadomości pracowników). Stąd 

skonstruowanie samodzielnej polityki pracy zdalnej wydaje się rozwiązaniem 

wygodniejszym, a równie sprawczym.  

Niezależnie do tego w formie jakiego aktu wewnętrznego pracodawca decyduje się na 

uregulowanie zasad pracy zdalnej, istotne jest, aby poruszył wszystkie aspekty 

kluczowe z punktu widzenia organizacji pracy zdalnej. I tak, wskazać należy przede 

wszystkim na:  

 rozpoczynanie pracy zdalnej 

Zwrócić należy uwagę, że o ile tymczasowe regulacje dot. COVID-19 umożliwiają 

pracodawcy samodzielne wysłanie pracownika na pracę zdalną, to docelowo 

w razie braku szczególnych uregulowań praca zdalna powinna odbywać się 

z inicjatywy pracownika lub przynajmniej za jego (dobrowolną) zgodą.  

 wyposażenie pracowników w narzędzia pracy i zwrot kosztów pracy w domu 

Szerzej patrz pkt II niniejszego przewodnika. 

 czas i częstotliwość pracy zdalnej 

O ile w okresie COVID-19 kwestia ta jest mniej istotna, to rozważyć należy 

docelowo, jak często pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej (np. 2 razy 

w tygodniu) i czy istnieją określone dni, w których pracodawca z zasady wyłącza 

taką możliwość. 

 ewidencjonowanie czasu pracy i ewidencjonowanie wykonywanych czynności; 

Szerzej patrz pkt III niniejszego przednika. 

 miejsce świadczenia pracy zdalnej 

Miejsce wykonywania pracy zdalnej może nie być obojętne z perspektywy 

zapewnienia kontaktu z pracownikiem. 

 ochrona danych osobowych i poufność;  

Szerzej patrz pkt IV i V niniejszego przewodnika.  
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II. ZAPEWNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 

Kwestia sprzętu wykorzystywanego w trakcie pracy zdalnej jak również zapewnienie 

właściwego wyposażenia są kluczowe.  

Sprzęt zapewniany przez pracodawcę i sprzęt pracownika 

Co do zasady, zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy (oraz, o czym wielu 

pracodawców zapomina, przeszkolenie pracowników) stanowi obowiązek 

pracodawcy. W drodze wyjątku i tylko w przypadku wniosku pracownika lub w razie 

jego dobrowolnej zgody możliwe jest ustalenie, że pracownik będzie wykorzystywał 

własny sprzęt (tzw. zasada bring your own device).  

Pracodawca, dopuszczając wykorzystywanie w ramach pracy zdalnej komputera 

należącego do pracownika, powinien uwzględnić następujące zagadnienia: 

 legalność oprogramowania i możliwość jego wykorzystywania do celów 

służbowych. Musimy pamiętać, że pracodawca nie ma kontroli nad tym czy 

pracownik w domu posiada oprogramowanie pochodzące z autoryzowanego 

źródła, a nawet jeśli tak to czy licencja, którą posiada pracownik pozwala na 

wykorzystywanie oprogramowania do celów służbowych. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości powrócić należy do ogólnej zasady, zgodnie z którą zapewnienia 

narzędzi pracy – w tym przypadku oprogramowania – jest zadaniem 

pracodawcy. 

 zasady poufności (patrz szerzej pkt IV niniejszego przewodnika) i ochrona 

danych osobowych patrz szerzej pkt V niniejszego przewodnika). W żadnym 

przypadku wykorzystywanie prywatnego sprzętu nie może odbywać się ze 

szkodą dla przestrzegania regulacji w zakresie ochrony danych i poufności. 

Musimy pamiętać, że domowe komputery mogą nie być chronione tak dobrze 

jak komputery firmowe (np. brak oddzielnych profili dla poszczególnych 

członków rodziny, brak silnych haseł, brak kontroli nad instalowanym 

oprogramowaniem, brak szyfrowania dysków, brak oprogramowania 

antywirusowego itd.). W razie jakiejkolwiek wątpliwości pracodawca nie 

powinien wyrażać zgody na wykorzystywanie prywatnego komputera. 

 ekwiwalent dla pracownika. Skoro obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie 

narzędzi pracy, to w sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje własne narzędzia, 

pracodawca odnosi korzyść kosztem pracownika. Rozważyć należy, aby 

pracownik otrzymywał z tego tytułu odpowiedni ekwiwalent (patrz niżej 

w niniejszym pkt II). 
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Wyposażenie 

Tematem, który wzbudza dużo kontrowersji jest zapewnienie odpowiedniego 

wyposażenia, np. biurko, krzesło itd. Z jednej strony pracodawcy pytają: dlaczego 

miałbym fundować pracownikowi meble do domu? Z kolei pracownicy mają 

wątpliwości: dlaczego mam ponosić koszt biurka, skoro wykorzystuję je tylko do pracy? 

W celu rozstrzygnięcia tego problemu konieczne jest zrozumienie istoty pracy zdalnej. 

Praca zdalna (w modelu przyjętym jeszcze przed COVID-19) ma służyć obu stronom 

umowy o pracę. Pracodawca przed wyrażeniem zgody na pracę zdalną powinien 

upewnić się, czy pracownik ma odpowiednie warunki do jej wykonywania w domu (lub 

odpowiednio w innym miejscu), np. poprzez uzyskanie oświadczenia pracownika 

w tym zakresie. Jeśli pracownik odpowiednich warunków nie posiada (np. brak biurka) 

to pracodawca albo powinien uzupełnić braki albo odmówić wyrażenia zgody na pracę 

zdalną. Temat ten oczywiście jest znacznie szerszy i wiąże się również z obowiązkiem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (patrz szerzej pkt VI 

niniejszego przewodnika). 

Ekwiwalenty 

Dużo emocji budzi kwestia czy pracodawca powinien zwracać pracownikowi koszty 

pracy w domu (zużycie sprzętu, koszt energii elektrycznej itd.). W tym zakresie brak 

uregulowania pracy zdalnej jest najbardziej kłopotliwy. Wyznacznikiem dobrej praktyki 

postępowania mogłyby się wydawać regulacje dotyczące telepracy, zobowiązujące 

pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu z tytułu wykorzystywania przez pracownika 

własnego sprzętu (art. 67(11) Kodeksu pracy). Regulacje dotyczące telepracy wskazują 

przy tym, że przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę 

w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz 

ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.  

Innym rozwiązaniem mogłoby być czasami postulowane, wprowadzenie przez 

ustawodawcę zryczałtowanego ekwiwalentu na kształt rozwiązań stosowanych przy 

zwrocie kosztów korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych lub diet 

z tytułu podróży służbowych. Wadą takich rozwiązań jest brak odniesienia się do 

możliwych sytuacji, których liczba jest znacznie większa niż w przypadku 

wykorzystywania pojazdów.  

Niezależnie od przyjętego modelu - pojawia się pytanie, czy pracodawcy byliby chętni 

do wyrażania zgody na pracę zdalną, gdyby z tego rodzaju pracą wiązały się dalsze 
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koszty (zwłaszcza jeśli to głównie pracownikowi zależy na pracy zdalnej). Powyższe 

z kolei może przemawiać za tym, aby stronom umowy o pracę dać znaczną swobodę 

w ustaleniu warunków jakie ich zdaniem będą najbardziej odpowiednie. W braku 

odrębnych uregulowań najlepszym rozwiązaniem jest racjonalne podejście do 

tematu, przykładowo: 

 jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi komputer, ale pracownik dla własnej 

wygody (brak konieczności przenoszenia) preferuje pracę na własnym sprzęcie, 

lub 

 jeśli praca zdalna odbywa się z wyłącznej inicjatywy i na wyłączny wniosek 

pracownika  

(np. jako przedłużenie weekendu), 

to pojawia się pytanie o racjonalność dodatkowego ekwiwalentu. Można mieć jedynie 

nadzieję, że ustawodawca nie wprowadzi przymusowego rozwiązania „kilowatówki”, 

pozostawiając kwestię do ustalenia stronom. 
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III. EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY  

Wielu pracodawców obawia się wdrażania pracy zdalnej z uwagi na utratę kontroli nad 

organizacją czasu pracy pracownika. Zasady ewidencjonowania czasu pracy 

pracownika podczas pracy zdalnej można natomiast łatwo uregulować. Pamiętajmy 

przy tym, że o ile zmienia się miejsce pracy, to podstawowe wymogi pozostają takie 

same. 

Ewidencja czasu pracy a ewidencja wykonywanych czynności  

Ewidencjonowanie czasu pracy stanowi obowiązek pracodawcy, wynikający 

z przepisów Kodeksu pracy. Ewidencjonowanie wykonywanych przez pracownika 

czynności nie jest natomiast obowiązkiem, tylko uprawnieniem pracodawcy. 

Pracodawcom często trudność sprawia odróżnienie tych dwóch pojęć. Zauważyć 

natomiast należy, że czym innym jest rozliczanie czasu, jaki pracownik spędził w pracy, 

a czym innym wyszczególnienia czynności/zadań, jakie rzeczywiście w tej pracy 

wykonał.  

Pracodawca, aby mieć szerszą kontrolę nad tym w jakich godzinach pracownik 

świadczy pracę oraz jakie czynności w tym czasie wykonuje, może polecić 

pracownikowi, aby ten prowadził ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą 

w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Takie 

właśnie rozwiązanie wprowadzone zostało wprost przy okazji przepisów dotyczących 

COVID-19. 

Sposób ewidencjonowania czasu pracy  

Wykonując pracę zdalną pracownik nadal jest zobowiązany świadczyć ją 

w dotychczasowym systemie czasu pracy i w godzinach wynikających z ustalonego dla 

niego rozkładu czasu pracy. Stąd, mimo że praca zdalna, zwłaszcza wykonywana 

z domu, sprzyja bardziej dowolnemu kształtowaniu czasu pracy, pracodawca nie 

może pozostawiać do uznania pracownika godzin jej wykonywania. Jednocześnie, 

pracodawca nie ma dowolności polecania pracownikowi pracy zdalnej w innych 

godzinach niż jest to przyjęte dla pracy w trybie stacjonarnym. A zatem to, czy 

pracownik wykonuje pracę zdalnie czy stacjonarnie, pozostaje bez wpływu na 

ewidencjonowanie czasu pracy.  
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Odwołując się zatem do przepisów ogólnych, pracodawca musi wobec pracownika 

pracującego zdalnie prowadzić ewidencję czasu pracy, która będzie zawierać 

informacje o: 

 liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy; 

 liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej; 

 liczbie godzin nadliczbowych; 

 dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia; 

 liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze 

wskazaniem miejsca jego pełnienia; 

 rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy; 

 rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy; 

 wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy; 

 czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych 

młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich 

przygotowania zawodowego.  

Pamiętać należy, że pracodawca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania czasu 

pracy osób, które: 

 są pracownikami objętymi systemem zadaniowego czasu pracy; 

 są pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy; 

 są pracownikami otrzymującymi ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę 

w porze nocnej. 

Pracodawcy, aby wypełnić powyższy wymóg, wprowadzają różne narzędzia 

pozwalające im na nadzorowanie czasu pracy pracownika. Najbardziej intuicyjnym, 

a zarazem najprostszym i najmniej wymagającym, wydaje się rozwiązanie bazujące na 

godzinach logowania do systemu IT.  
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Praca w godzinach nadliczbowych  

Istotnym aspektem pracy zdalnej jest praca w godzinach nadliczbowych. Pracodawca, 

nie mając ciągłej kontroli nad pracownikiem, nie mogąc na bieżąco monitorować 

postępów jego prac, może mieć problem z oceną tempa jego pracy czy obłożenia 

zlecanymi czynnościami.  

Olbrzymią dbałość należy zatem przypisać jasnemu uregulowaniu zasad pracy 

w godzinach nadliczbowych i ujęcia ich w ten sposób, aby pracownik miał 

świadomość, że nie może samowolnie (tj. bez zgody lub co najmniej wiedzy 

pracodawcy) wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych. Dobrym rozwiązaniem 

wydaje się ustalenie przy wprowadzaniu regulacji dot. pracy zdalnej, że praca 

w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej zgody przełożonego lub na jego wyraźne polecenie (np. przez wiadomość 

mailową). Wszak zgodnie z regulacjami kodeksowymi, praca w godzinach 

nadliczbowych jest dopuszczalna wyłącznie w razie konieczności prowadzenia akcji 

ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub 

środowiska albo usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Wprowadzenie przez pracodawcę jasnych zasad w tym zakresie pomoże uniknąć 

sytuacji, w których pracownik świadczy pracę w godzinach nadliczbowych (a następnie 

rości sobie z tego tytułu prawa do dodatkowego wynagrodzenia).  
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IV. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH 

Pracodawca kierując pracownika do wykonywania pracy zdalnej powinien w pierwszej 

kolejności odpowiednio poinstruować pracownika odnośnie wymogów i zagrożeń 

w zakresie ochrony informacji poufnych, jak również zapewnić odpowiednie narzędzia 

umożliwiające  zachowanie ich w poufności. Należy pamiętać, iż to pracodawca jako 

podmiot w głównej mierze zainteresowany w ochronie poufnych danych, powinien 

dołożyć w tym zakresie należytej staranności.  

Domownicy 

Należy mieć na uwadze, że domownicy pracownika to osoby trzecie względem 

pracodawcy. Pracownik jest zobowiązany chronić informację dotyczące 

przedsiębiorstwa pracodawcy przed ich ujawnieniem również swoim domownikom. 

Oznacza to w szczególności dbanie o poufność prowadzonych rozmów telefonicznych 

czy też ustawienie/zabezpieczenia monitora komputera pracownika tak, aby inna 

osoba przebywająca w pomieszczeniu nie mogła zapoznać się z treściami 

prezentowanymi na tym ekranie (chociażby poprzez odpowiednie filtry).  

Bezpieczeństwo sieci i sprzętu 

W przypadku pracy na komputerze, kolejnym zagadnieniem będzie zapewnienia 

bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności bezpieczeństwa komputera i sieci 

teleinformatycznej, której używa pracownik. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem 

będzie korzystanie przez pracownika ze służbowego komputera jak również z dostępu 

do Internetu zapewnionego przez pracodawcę. W przypadku korzystania z innej sieci 

pojawia się ryzyko włamania do takiej sieci i przejęcia informacji pracodawcy przez 

podmioty nieuprawnione. W odniesieniu do komputera prywatnego pracownika 

wykorzystywanego do pracy zdalnej, należy mieć na uwadze, iż ten komputer znajduje 

się poza kontrolą pracodawcy (podobna sytuacja występują w przypadku prywatnej 

sieci teleinformatycznej). Pracodawca w typowej sytuacji nie będzie mógł wgrywać 

oprogramowania antywirusowego na komputer prywatny pracownika czy też 

kontrolować plików, które pracownik otwiera na swoim komputerze, a które mogą 

doprowadzić do przejęcia przez osoby nieuprawnione informacji pracodawcy 

zapisanych na komputerze itd. Podobne trudności pojawią się w przypadku 

wykorzystywania np. prywatnej drukarki pracownika do celów służbowych.  

Nie bez znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji pozostaje również 

możliwość kradzieży sprzętu wykorzystywanego przez pracownika do pracy zdalnej.  
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Pożądanym rozwiązaniem jest zapewnienie przez pracodawcę środków 

bezpieczeństwa uniemożliwiających odczytanie danych ze skradzionego sprzętu 

np. szyfrowanie dysków.  
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Praca zdalna wymaga uwagi również w zakresie ochrony danych osobowych. 

Rozwiązania odpowiednie dla czynności przetwarzania danych prowadzonych dotąd 

fizycznie na terenie zakładu pracy nie zawsze będą adekwatne do wymogów 

środowiska zdalnego. 

Co istotne: ani RODO, ani Kodeks pracy, ani żaden inny akt prawny nie regulują tych 

kwestii ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej. Kierując do niej pracownika, 

pracodawca musi dokonać niezbędnych ocen i ustaleń samodzielnie – kierując się 

ogólnymi wytycznymi zawartymi w przepisach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

W interesie pracodawcy będzie zatem przełożenie rezultatu tych ocen i ustaleń na 

konkretne środki bezpieczeństwa danych (tak techniczne, jak i organizacyjne – w tym 

procedury), które będą obowiązywać pracowników. Pomoże mu to wykazać należytą 

staranność i ograniczyć ryzyko naruszenia zasad ochrony danych. 

Integralność, poufność, rozliczalność 

Wdrażając środki uwzględniające pracę zdalną szczególną uwagę trzeba zwrócić na 

wymogi RODO dotyczące zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym 

ich ochrony przed przetwarzaniem niedozwolonym lub niezgodnym z prawem oraz 

przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada 

tzw. integralności i poufności). Pracodawca musi być w stanie wykazać, że zasady te 

są przestrzegane (zasada rozliczalności). 

A jak analiza, B jak bezpieczeństwo, C jak compliance 

Dobór konkretnych zabezpieczeń i opracowanie procedur wymaga przeprowadzenia 

analizy. Pracodawca ma zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do ryzyk dla 

praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Oprócz określenia tych ryzyk 

należy w jej ramach uwzględnić zakres, kontekst i cele przetwarzania tych danych, stan 

wiedzy technicznej i wreszcie koszt wdrożenia planowanych środków.  
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Pracodawca powinien w szczególności rozważyć i udokumentować: 

 Jakie dane są przetwarzane w ramach pracy zdalnej? W jaki sposób? Na jakie 

potrzeby? 

 Jakie nieprawidłowości mogą mieć przy tym miejsce? Z jak dotkliwymi skutkami 

dla osób, których te dane dotyczą, mogą się one potencjalnie wiązać? 

 Czy w toku pracy zdalnej można ograniczyć przetwarzanie tych danych, 

względnie zapewnić ich pseudonimizację i szyfrowanie? 

 Czy systemy i usługi wykorzystywane do pracy zdalnej zapewniają niezbędną 

poufność? W jakim stopniu są podatne na zakłócenia i próby nieuprawnionego 

oddziaływania? 

 Jak szybko można przywrócić dostęp do danych w razie incydentu fizycznego 

lub technicznego? 

 Jak na bieżąco sprawdzać i weryfikować, czy wdrożone środki w dalszym ciągu 

pozostają skuteczne? 

Środki bezpieczeństwa w praktyce 

Przy realizacji zadań wymagających przetwarzania danych osobowych, praca zdalna – 

tak samo jak „stacjonarna” – powinna co do zasady przebiegać z wykorzystywaniem 

narzędzi zapewnianych przez pracodawcę (szerzej patrz pkt II niniejszego poradnika. 

Dotyczy to szczególnie rozwiązań IT i urządzeń elektronicznych. 

1. Urządzenia 

Pracodawca upoważnia do przetwarzania danych pracownika, ale już nie jego 

domowników i inne osoby trzecie. Dlatego pracownik powinien być zobowiązany do 

zabezpieczania tego rodzaju urządzeń w każdym miejscu wykonywania pracy zdalnej, 

także w domu. Skuteczne blokady dostępu bazują na rozwiązaniach takich jak silne 

hasła czy uwierzytelnianie wielopoziomowe. Na wypadek, gdyby takie urządzenie 

mogło ulec utracie i trafić w niepowołane ręce, nieodzowne jest także szyfrowanie 

dysku. Pracownik musi mieć możliwość łatwego zgłoszenia utraty urządzenia.  

Jeśli wykorzystanie sprzętu pracownika jest dopuszczalne, pomocne będą rozwiązania 

wypracowane na potrzeby polityk typu „bring your own device”. Z kolei prywatny użytek 

z urządzeń pracodawcy służących do przetwarzania danych osobowych rodzi 

dodatkowe ryzyka. Stąd powinno się korzystać z narzędzi pozwalających ograniczać 

dostępność do nieautoryzowanego oprogramowania i treści oraz zarządzać 

aktualizacjami i bezpieczeństwem. 
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2. Komunikacja 

Podstawowym narzędziem pracy zdalnej są rozwiązania IT, takie jak usługi chmurowe. 

Ich dostawcy muszą jednak gwarantować odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

Pracodawca z kolei powinien zapewnić sobie możliwość ich weryfikacji. W niektórych 

przypadkach konieczne będzie przyjęcie odpowiednich instrumentów prawnych 

(np. zawarcie umów dot. przetwarzania danych). Z kolei przy przesyłaniu danych 

osobowych pocztą elektroniczną pracownicy powinni korzystać wyłącznie ze 

służbowych kont e-mail. Regularnie stosuje się wówczas szyfrowanie wrażliwych 

załączników i wysyłkę hasła innym kanałem komunikacji (np. SMS). Warto także 

pouczyć pracowników o podstawowej ostrożności przy korzystaniu z poczty 

elektronicznej, w tym o unikaniu używania danych osobowych i innych poufnych 

informacji w tematach wiadomości, o weryfikacji adresatów oraz o zasadzie 

ograniczonego zaufania w komunikacji e-mail z uwagi na łatwość wykorzystania jej do 

szeregu działań zagrażających bezpieczeństwu operacyjnemu, prawnemu 

i reputacyjnemu pracodawcy. 

Podobne zasady tyczą się samej komunikacji sieciowej. Tu także zalecane jest 

korzystanie z narzędzi służbowych (np. telefonu z pakietem danych). Pracodawca 

powinien zapewnić pracownikowi bezpieczne połączenie do swoich systemów – 

np. przez szyfrowaną wirtualną sieć prywatną (VPN). 

3. Informacje i dokumenty 

Zapewnienie bezpiecznego elektronicznego obiegu informacji i dokumentów na 

ww. zasadach będzie kluczowe dla większości stanowisk, na których praca zdalna jest 

możliwa. Jeżeli jednak z różnych względów pracownik musi posługiwać się 

dokumentami utrwalonymi na papierze, zaleca się pracę na ich kopiach. Nie zwalnia 

to oczywiście z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa zawartych w nich danych 

osobowych. 
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Podsumowując, niezależnie natomiast od formy przetwarzanych danych, 

pracodawca: 

 powinien móc zweryfikować, którzy pracownicy oraz do jakich dokumentów 

i informacji mają dostęp, 

 zapewnić, że nie będą one używane przez pracowników (także: fizycznie 

przechowywane) dłużej, niż to niezbędne do wykonania określonego zadania 

podczas pracy zdalnej, 

 wreszcie zobowiązać pracowników do ich prawidłowego wykorzystywania 

i odpowiedniego zabezpieczenia – i udostępnić im właściwe ku temu środki. 
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VI. ZASADY BHP 

Wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

stanowi wyzwanie dla pracodawców. Nie ulega wątpliwości, iż pracodawca będzie 

zobowiązany dostosować wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny do rodzaju i warunków pracy. W tym zakresie brak 

jednoznacznych wytycznych ustawowych jest najbardziej odczuwalny. Należy 

oczekiwać, że odpowiednie regulacje zostaną w niedługim czasie wprowadzone. 

Wyznacznikiem mogą być przepisy dotyczące telepracy. 

Ocena ryzyka zawodowego 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w przypadku każdej pracy jest 

obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy. 

Powstaje pytanie, czy w przypadku przejścia pracowników z trybu pracy stacjonarnej 

na pracę zdalną konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć co do zasady 

twierdząco. Obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego obciąża pracodawcę 

również  

w przypadku zmiany trybu wykonywania pracy z pracy stacjonarnej na pracę w trybie 

hybrydowym. Oczywiście można by stwierdzić, iż zarówno w przypadku pracy w biurze 

pracodawcy jak i pracy w domu, charakter pracy nie uległ zmianie. Należy się zgodzić 

z takim twierdzeniem. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż zmianie uległo miejsce, 

w którym praca jest wykonywana, jak również warunki psychospołeczne 

np. ograniczenie kontaktów pracownika z innymi osobami czy inny poziom stresu. I to 

właśnie te czynniki mogą przemawiać za koniecznością aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego. 

Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w przepisach prawa lub wyrażenia przez 

pracownika zgody, pracodawca nie ma prawa kontrolować pracownika w jego domu, 

albowiem naruszałoby to prywatność pracownika. Abstrahując od uregulowań jakie 

zostaną wprowadzone w ramach projektowanych przepisów o pracy zdalnej, nie 

ulega wątpliwości, iż przeprowadzenie takiej kontroli zawsze będzie wymagać 

współpracy ze strony pracownika. Nie oznacza to, iż odmowa poddania się przez 

pracownika kontroli zasad bhp nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji. 

Współdziałanie z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy wywodzi się z jednego z podstawowych obowiązków 
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pracownika jakim jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

Pojawia się pytanie w jakiś sposób pracodawca mógłby zapewnić sobie prawo do 

kontroli przestrzegania zasad bhp w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez 

pracownika. Najlepszym rozwiązaniem będzie osiągniecie porozumienia 

z pracownikiem w tym zakresie tak, aby pracodawca mógł wykonać ciążące na nim 

obowiązki szanując prawo pracownika do prywatności. Istotnym będzie również 

zakomunikowanie pracownikom zasad obowiązujących w tym zakresie i skutków ich 

nieprzestrzegania. Można spotkać się z rozwiązaniem postulującym odebranie od 

pracownika oświadczenia, iż pracownik ma zapewnione bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy.  

Wypadek przy pracy 

Kolejnym zagadnieniem rodzącym liczne zapytania jest kwestia wypadków przy pracy 

wykonywanej w trybie zdalnym. Pierwszy problem to kwalifikacja danego zdarzenia 

jako wypadku przy pracy. Jak wiadomo, jedną z przesłanek uznania danego zdarzenia 

za wypadek przy pracy jest wystąpienie tego zdarzenia w związku z pracą.   

Kolejna kwestia to sposób postępowania pracownika i pracodawcy w przypadku 

wypadku przy pracy. Wskazanym jest ustalenie jasnych reguł zawiadamiania 

pracodawcy o zdarzeniu mającym cechy wypadku przy pracy tak, aby pracodawca 

mógł podjąć wszystkie wymagane działania, w szczególności powołać zespół 

powypadkowy i przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Oczywiście powraca 

problem wstępu pracodawcy do lokalu, w którym pracownik wykonuje pracę zdalną 

w celu dokonania oględzin miejsca wypadku (patrz uwagi powyżej).  

Przedstawione powyżej zagadnienia, można by rzec, to wierzchołek góry 

lodowej. Nie sposób wskazać wszystkich kwestii związanych z zasadami 

bhp w pracy zdalnej. Nie zmienia to faktu, iż każdy pracodawca 

decydujący się na skierowanie pracownika do pracy zdalnej 

będzie musiał się zmierzyć z obowiązkiem zapewnienia 

pracownikowi bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy.  
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W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z: 

Adam Kraszewski 
managing associate, radca prawny 

a.kraszewski@gessel.pl

Agnieszka Nowacka 
starszy prawnik, radca prawny 

a.nowacka@gessel.pl

Marcin Maciejak 
starszy prawnik, adwokat 

m.maciejak@gessel.pl

Aleksandra Głuszek 
prawnik 

a.gluszek@gessel.pl

Gessel, Koziorowski Sp. k. 

Ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, 

tel. (+48 22) 318 69 01 


