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Trwają obecnie prace komisji kodyfikacyjnej, która przygotowuje projekt nowego kodeksu 

pracy.  

Nowe pomysły obejmują m. in. rozdzielenie telepracy i pracy domowej.  

Praca domowa dotyczyłaby przypadków, gdy pracownik wykonuje obowiązki w formie 

telepracy, czyli poza siedzibą firmy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

ale wyłącznie we własnym domu.  

W szczególności chodzi o przypadki, gdy np. pracownik z różnych względów, np. nagłej 

konieczności dłuższej opieki nad dzieckiem, wolałby wykonywać swoje zadania z własnego 

mieszkania. 

Już teraz zdarza się, że firmy umożliwiają zatrudnionym pracę z domu w awaryjnych 

sytuacjach, ale przepisy utrudniają im podejmowanie takich decyzji. 

Barierą są przede wszystkim przepisy BHP: w razie wypadku przy pracy to firma będzie ponosić 

odpowiedzialność, pomimo tego, że dojdzie do niego w domu pracownika, a więc w miejscu, 

do którego zatrudniający nie ma w praktyce dostępu i nie może zadbać o zapewnienie 

bezpieczeństwa. 

Niektórzy zatrudniający obawiają się też, że umożliwianie nieregularnej pracy z domu oznacza 

obchodzenie przepisów o telepracy, a więc także wszystkich wymogów, jakie trzeba spełnić, aby 

móc stosować taką formę wykonywania obowiązków.  

Chodzi m.in. o konieczność porozumiewania się w tej kwestii ze związkami zawodowymi lub 

przedstawicielstwem pracowników.  

Z powodu wszystkich tych zastrzeżeń firmy nie zawsze chcą godzić się na to, aby dany 

pracownik mógł czasem wykonywać obowiązki z domu.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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Rozdzielenie pracy domowej i telepracy oznaczałoby, że tego typu wątpliwości straciłyby 

znaczenie. 

Komisja kodyfikacyjna chce także ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy z zakresu BHP w 

przypadku pracy świadczonej z domu.  

Zniknęłyby więc dwie najistotniejsze bariery utrudniające zdalne wykonywanie obowiązków. 

Byłoby to rozwiązanie zapewniające elastyczność zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. 

Eksperci zwracają jednak także uwagę na pewne zagrożenia związane z wydzieleniem nowej 

formy elastycznej pracy. 

Chodzi przede wszystkim o absencje związane ze stanem zdrowia.  

Na przykład w razie choroby dziecka pracujący rodzic nie musiałby korzystać ze zwolnienia 

lekarskiego – mógłby pracować z domu, łącząc obowiązki służbowe z opieką.  

Teoretycznie to dobre rozwiązanie, ale w praktyce może ono pogorszyć sytuację zatrudnionych. 

Niektórzy pracodawcy mogą w takich przypadkach nieformalnie wymuszać stosowanie pracy 

domowej, co doprowadzi do tego, że w firmie w ogóle nie będzie zwolnień lekarskich na dzieci.  

Tego typu wątpliwości można jeszcze zneutralizować – komisja kodyfikacyjna wciąż pracuje 

nad ostateczną wersją projektu kodeksu pracy i może zwrócić uwagę na omawiany problem. 

 

Źródło tekstu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1079257,kodeks-pracy-rozdzielenie-

telepracy-i-pracy-domowej.html 


