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Rozliczanie kosztów materiałów 
i narzędzi do pracy zdalnej



Agenda szkolenia

1. Praca zdalna dotychczas i w przyszłości, czyli jak będą wyglądały nowe regulacje kp
2. Praca na sprzęcie pracodawcy – czy warto stworzyć regulamin używania sprzętu?
3. Praca na własnym sprzęcie – komputer i telefon, ale też prąd czy internet
4. Ryczałt a ekwiwalent – porównanie starych i nowych zasad
5. Jak ustalić kwotę ryczałtu lub ekwiwalentu?
6. Kiedy US lub ZUS może podważyć wypłacaną kwotę?
7. Odrębne zasady dotyczące samochodów
8. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
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Praca zdalna dotychczas

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 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).

Powyższe stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.

Art. 3 ustawy covidowej
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Praca zdalna dotychczas

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. W szczególności
praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej
zapewnia pracodawca.

Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych
przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych
tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Art. 3 ustawy covidowej

WWW.INFORAKADEMIA.PL 4



Praca zdalna dotychczas

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję
wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich
wykonania.

Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w
poleceniu pracodawcy.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Art. 3 ustawy covidowej
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6718.

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i
każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności
z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6719.

§ 1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez
pracownika może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy
albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisu art. 29 § 4 nie
stosuje się.
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6719.

§ 3. Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w
dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub
elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6733.

§ 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci
papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6724.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia
techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

2) zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych
do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem,
eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do
wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług
telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy
zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i
2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3, albo
porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 zdanie drugie;

4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do
wykonywania tej pracy.
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6724.
§ 2. Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną

materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV
działu dziesiątego.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje
ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

§ 4. Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym
mowa w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada
przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

§ 5. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy
zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny
rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego
materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
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Ekwiwalent za składniki majątku pracownika

Wolne od PIT i ZUS są:

ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, 
materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność
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Praca zdalna w kp (projekt)

Art. 6725.

Zapewnienie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych
do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez
pracownika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1128, z późn.zm.).
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Używanie pojazdów do celów służbowych

Wolny od PIT jest:
zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność
pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych
kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z
przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości
nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu,
z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu
prowadzonej przez pracownika.

Wolny od ZUS jest:
zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy,
pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego
albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu
pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg
pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w
ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Wysokość ryczałtu lub ekwiwalentu

• W obecnym stanie prawnym bezpieczniejszym rozwiązaniem 
jest rozliczanie ekwiwalentu. 

• Kiedy wejdą w życie nowe przepisy będzie wyraźna możliwość 
zastosowania ryczałtu.

• Zarówno ryczałt, jak i ekwiwalent należy dobrze obliczyć – np. 
w oparciu o amortyzację. 
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Zapraszamy do zadawania pytań
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