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W dniu 6 lutego 2023 roku oficjalnie opublikowana została ustawa wprowa-

dzająca do Kodeksu pracy nowe przepisy regulujące pracę zdalną. Dzięki 

temu znamy już datę wejścia w życie nowych przepisów – 7 kwietnia 2023 r.

Co się zmienia?

• Praca zdalna zastępuje telepracę

• Praca zdalna może zostać wdrożona w wariancie pełnym lub hybrydowym

• Pracodawca będzie mógł wydawać polecenia pracy zdalnej jedynie 

w ściśle określonych przypadkach

• Praca zdalna okazjonalna w wymiarze max. 24 dni w roku

• Miejsce wykonywania pracy zdalnej będzie wskazane przez pracownika 

i uzgodnione każdorazowo z pracodawcą

• Pracodawca zapewnia materiały i narzędzia pracy, w tym ich instala-

cję i serwis

• Pracodawca pokrywa niezbędne koszty (co najmniej koszty energii 

elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych) – możliwe wprowadzenie 

ryczałtu za pracę zdalną (ryczałt zwolniony z PIT)

• Zasady pracy zdalnej powinny być uregulowane w regulaminie pracy 

zdalnej (który pracodawca uzgadnia z zakładową organizacją związ-

kową lub z przedstawicielami pracowników) albo w indywidualnych 

porozumieniach z pracownikami

• Pracodawca będzie mógł kontrolować wykonywanie pracy zdalnej, prze-

strzeganie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa i ochrony informacji
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Praca zdalna 2.0

Ile mamy czasu na wdrożenie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 

w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

W czym możemy pomóc?

• Przegląd obecnych regulacji we-

wnętrznych dotyczących pracy 

zdalnej i dostosowanie ich do nowych 

przepisów

• Wdrożenie ryczałtu / ekwiwalentu za 

pracę zdalną

• Przygotowanie regulaminu pracy 

zdalnej wraz ze wzorami dokumentów 

towarzyszących albo modelowego 

porozumienia indywidualnego

• Konsultacje regulaminu pracy zdal-

nej ze stroną społeczną, w tym także 

przeprowadzenie wyborów przedsta-

wicieli pracowników

• Aktualizacja zasad i dokumentacji BHP 

i RODO w kontekście pracy zdalnej

• Szkolenia w zakresie prawidłowego 

zarządzania pracą zdalną, prze-

prowadzania kontroli pracy zdalnej, 

zatrudniania oraz zwalniania pracow-

ników świadczących pracę zdalnie
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