
z zarządzeniem Nr 45/2020 z dnia 19 października 2020r.  

 
REGULAMIN PRACY ZDALNEJ 

 
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  

ul. Konstantego Damrota  30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle (dalej jako „Pracodawca”) i Pracowników w związku z przeciwdziałaniem  
i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, łączącej 

Pracownika z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania  
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe, 

 Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę. 
 Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 

3. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy (tj. Dz. U z 2020,  
poz. 1320).  

 
§ 2 

Warunki dopuszczalności pracy zdalnej 
 

1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:  
po wydaniu polecenia pracy zdalnej i podpisaniu stosownych dokumentów z tym związanych. Pracodawca 
wydaje polecenie pracy zdalnej na druku określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3 
Prawa i obowiązki Pracodawcy 

 

1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji 
merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną. 

2. Pracodawca wyraża zgodę na zabranie do miejsca wykonywania pracy zdalnej dokumentów w formie 
papierowej i elektronicznej na czas wykonywania konkretnej pracy. Jednocześnie zobowiązuje pracownika 
do niezwłocznego zwrotu dokumentów po wykonaniu pracy, do której te dokumenty były niezbędne.  

3. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej 
wynikach.  

 
§ 4 

Prawa i obowiązki Pracownika 
 

1. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz 
zgodnie zakresem obowiązków. 

2. Ponadto Pracownik zobowiązuje się do: 
 pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy, realizacji bieżących 

zadań w ramach zakresu obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, 

 bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy 
Przełożonemu, 

 potwierdzania obecności w pracy w sposób określony przez Pracodawcę. 
3. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza 

Przełożonemu wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie. 
4. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy. 
 
 
 



 
 
 

§ 5 
Ochrona informacji i danych osobowych 

 

1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej 
przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.  

2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień 
Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi. Wzór 
upoważnienia do przetwarzania danych (praca zdalna) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca może dowolnie 
kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 na danym obszarze.  

2. Pracownik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym 
oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3  
do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej z wykorzystaniem sprzętu prywatnego 
obowiązuje Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej z wykorzystaniem powierzonego przez 
pracodawcę sprzętu służbowego obowiązuje Załącznik nr 5.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury 
obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 



załącznik nr 1 
do Regulamin Pracy Zdalnej 

 

………………….., dnia ............................. 
 

Pan/Pani 
  

……………………………………….. 
 

………………………………………. 
 
 

POLECENIE PRACY ZDALNEJ 
 
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 45/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 19 października 2020r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Powiatowym 
Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle celem 
zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2,  
 
p o l e c a m Panu/Pani pracę zdalną, która ma być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika.  
 
Wszystkie dotychczasowe obowiązki wynikające z umowy o pracę, poza niezbędnymi, osobistymi spotkaniami  
z pracownikami PCUW będzie Pan/Pani realizować przez okres od ......................... do ......................... w miejscu 
zamieszkania, zgodnie z ustalonym przez przełożonego harmonogramem pracy. 
 
Jednocześnie zobowiązuje Pana/Pani do zorganizowania stanowiska pracy zdalnej w sposób zabezpieczający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei wsparcie techniczne potrzebne do wykonania pracy zdalnej 
zapewnia Pracodawca. 
 
W tym okresie kontakt z Pracodawcą powinien odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
w szczególności poprzez rozmowy telefoniczne, e-maile. Pracownik ma obowiązek być dostępny w godzinach 
pracy pod wskazanym numerem telefonu. 
 
Podczas wykonywania pracy zdalnej Pan/Pani pozostaje do dyspozycji Pracodawcy w godzinach pracy  
w Jednostce. O tym czy praca w danym dniu jest wykonywana zdalnie czy w jednostce decyduje Pracodawca 
ustalając harmonogram pracy. 
 
Praca zdalna może zostać zakończona przed terminem wskazanym powyżej poprzez wezwanie Pana/Pani  
do stawienia się w miejscu świadczenia pracy.  
 
W sprawach nieuregulowanych w Poleceniu pracy zdalnej zastosowanie mają wewnętrzne procedury 
obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 

......................................................................... 
                                                     (podpis pracodawcy) 

 

Przyjmuję do wiadomości polecenie pracy zdalnej 

……………………………………………………………… 
(data i podpis pracownika) 

  



załącznik nr 2 
do Regulamin Pracy Zdalnej 

 
U p o w a ż n i e n i e 

do przetwarzania danych (praca zdalna) 
 
W związku z wprowadzonym w Kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz skorzystaniem przez pracodawcę z 
możliwości organizacji pracy zdalnej w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
 
u p o w a ż n i a m  
 
Panią/Pana ……………………………………………………………………… 
 
Stanowisko: …………………………………………………………………….. 
 
do przetwarzania danych osobowych poza siedzibą Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle w zakresie niezbędnym 
do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z powierzonego Pani/Panu zakresu czynności.  
 
Upoważnienie obowiązuje od dnia .................. do dnia .................. 
 
Upoważnienie do przetwarzania danych obejmuje wyłącznie miejsce wykonywania pracy zdanej określone  
w poleceniu pracy zdalnej. Upoważnienie obejmuje również możliwość przemieszczania się z dokumentacją 
papierową z miejsca wykonywania pracy zdalnej do siedziby pracodawcy tj. Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
 
Jednocześnie w związku z wykonywaniem pracy zdalnej zobowiązuję Panią/ Pana do przestrzegania następujących 
zasad i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

1. dane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej należy zabezpieczać przed dostępem osób trzecich. 
Nie należy udostępniać urządzeń, na których wykonywana jest praca zdalna domownikom, współlokatorom 
lub innym osobom postronnym, 

2. zabronione jest przemieszczanie się z dokumentacją służbową w inne miejsca, aniżeli miejsce uzgodnione 
z pracodawcą na potrzeby wykonywania pracy zdalnej tj. miejsce wykonywania pracy zdalnej określone  
w poleceniu, z uwzględnieniem drogi dostarczenia dokumentacji z miejsca wykonywania pracy zdalnej  
do siedziby pracodawcy tj. Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,  
ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (dostarczenie dokumentacji/odbiór 
dokumentacji), 

3. zabronione jest przekazywanie dokumentacji papierowej i elektronicznej osobom trzecim, celem jej 
dostarczenia do zakładu pracy bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie pracodawcy, oraz 
otrzymania od niego zgody, 

4. przenosząc (transportując) dokumentację zawierającą dane osobowe pomiędzy zakładem pracy,  
a miejscem wykonywania pracy zdalnej, należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, polegające 
w szczególności na przenoszeniu/przewożeniu dokumentów w zamkniętej teczce, i w żadnym wypadku nie 
wolno pozostawiać dokumentacji bez nadzoru w miejscach publicznych, ogólnodostępnych.  

5. dokumenty niepotrzebne zawierające dane osobowe należy przechowywać do momentu bezpiecznego 
zniszczenia – zabrania się wyrzucania dokumentów służbowych do śmietnika.  

6. Wymiana danych między zakładem pracy tj. siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania pracy zdalnej 
opiera się głównie na komunikacji elektronicznej i wymaga przestrzegania następujących zasad:  
a) poczta elektroniczna: 

 komunikacja możliwa jest wyłącznie za pomocą poczty służbowej. Zabronione jest korzystanie  
z poczty prywatnej w celach służbowych, 

 przesyłając dane osobowe pocztą elektroniczną należy każdorazowo wykorzystywać mechanizmy 
kryptograficzne (szyfrowanie załączników z danymi) – zgodnie z procedurami wdrożonymi przez 
Pracodawcę w ramach Polityki ochrony danych osobowych, 

 w przypadku zabezpieczenia plików (załączników z danymi) hasłem, obowiązuje zasada 
zastosowania przynajmniej 8 znaków: duże i małe litery i cyfry lub znaki specjalne a hasło należy 
przesłać odrębnym kanałem komunikacji np. telefonicznie lub SMS-em, 

 należy zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu, 
 bez weryfikacji wiarygodności nadawcy, nie należy korzystać z hiperlinków w wiadomościach  

e-mail, 
 nie należy otwierać załączników (plików) w poczty elektronicznej nawet od znanych nam nadawców 

bez uważnej weryfikacji tegoż nadawcy, 



 przy korzystaniu z poczty elektronicznej, Pracownik ma obowiązek przestrzegać tajemnicy 
pracodawcy, prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

b) zewnętrzne nośniki danych (pendrive, dysk zewnętrzny)  
 dozwolone jest używanie wyłącznie zaszyfrowanych służbowych nośników zewnętrznych 

dopuszczonych przez Administratora do pracy zdalnej, 
 W przypadku kradzieży lub zgubienia służbowego nośnika danych, należy natychmiast powiadomić 

o tym Pracodawcę lub Inspektora ochrony danych oraz Administratora IT, zaznaczając jednocześnie, 
jakiego rodzaju dane były na tym urządzeniu przechowywane. 

 
Na podstawie niniejszego upoważnienia jest Pan/Pani zobowiązany/a do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie we wskazanym zakresie oraz zgodnie z przepisami RODO. Informuję, iż podpisane wcześniej przez 
Panią/Pana zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, obowiązuje w każdym miejscu 
wykonywania obowiązków służbowych, również w przypadku wykonywania pracy zdalnej. Reasumując, 
zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, obowiązuje w trakcie trwania jak i po ustaniu 
stosunku pracy tj. przez czas nieokreślony.   

 
 
 

Wystawił:...................................................................... 
                                                  data i podpis Administratora Danych Osobowych 

 

 

O ś w i a d c z e n i e   p r a c o w n i k a 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią powyższego upoważnienia i zobowiązuję się do przestrzegania 
zawartych w nim postanowień i wytycznych. 

 

................................................................ 
                                                    data i podpis osoby, której dotyczy upoważnienie 

 
 

  



załącznik nr 3 
do Regulamin Pracy Zdalnej 

 
 
 

Oświadczenie 
 

 o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej 
 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy zdalnej w Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
 
 
 

…............................….................….................. 
data, podpis pracownika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



załącznik nr 4 
do Regulamin Pracy Zdalnej 

Oświadczenie 
 

 o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie prywatnego sprzętu informatycznego  
 w celu wykonywania pracy zdalnej 

 
 
 
Oświadczam, że posiadam niezbędny sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym do pracy zdalnej oprogramowaniem 
i wyrażam zgodę na bezpłatne jego wykorzystywanie w celu wykonywania pracy zdalnej na rzecz Powiatowego 
Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-
Koźle. 
Wykorzystywany przeze mnie do pracy zdalnej sprzęt prywatny umożliwia 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. 
 
 

….........................….................….................. 
data, podpis pracownika  

 
Oświadczenie 

 
 o spełnieniu warunków zgodnych z BHP 

 
 
 
Oświadczam, że mam w domu urządzone stanowisko pracy odpowiadające warunkom określonym przepisami 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  
 
 

…............................….................….................. 
data, podpis pracownika  

 

 
Regulamin  

użytkowania prywatnego sprzętu informatycznego w celu wykonywania pracy zdalnej 
 

1. Pracownik (dalej również Użytkownik) oświadcza, że dysponuje sprzętem informatycznym, który dobrowolnie 
udostępnia pracodawcy na cele wykonywania pracy zdalnej. Sprzęt komputerowy jest sprawny technicznie  
i jest podłączony do prywatnego internetu pracownika.  

2. Użytkownik na czas udostępnienia komputera prywatnego na potrzeby wykonywania pracy zdalnej nie będzie 
korzystał z zewnętrznych form pośredniczących w dostępie do internetu, w tym z zewnętrznych publicznych sieci 
WiFi  

3. Pracownik oświadcza, że komputer posiada zainstalowane oprogramowanie antywirusowe  
4. Pracownik w godzinach pracy tj od 07:00 do 15:00 zobowiązuje się używać komputera prywatnego wyłącznie  

do wykonywania zadań służbowych w formie pracy zdalnej. 
5. Praca zdalna na komputerze prywatnym pracownika polega na połączeniu się z miejsca wykonywania pracy zdalnej 

– z poziomu komputera prywatnego pracownika, poprzez funkcję pulpit zdalny z komputerem służbowym  
w zakładzie pracy. 

6. Pracownik w celu połączenia się za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem służbowym w pracy musi 
przeprowadzić proces uwierzytelniania (zalogowania się) zgodnie z nadanymi uprawnieniami do nawiązania 
bezpiecznego połączenia tunelowego VPN.  

7. Pracownik zobowiązuje się w okresie obowiązywania polecenia wykonywania pracy zdalnej - w godzinach 
wykonywania obowiązków służbowych na komputerze prywatnym zabezpieczyć sprzęt przed dostępem osób 
trzecich, w tym domowników/współlokatorów,  

8. Pracownik zobowiązany jest kategorycznie przestrzegać wprowadzonych zasad komunikacji zdalnej umożliwiającej 
mu połączenie się zdalne ze stanowiskiem komputerowym w zakładzie pracy i wykonywaniem zadań służbowych, 
w szczególności poprzez: 



a) łączenie się za pomocą pulpitu zdalnego wyłącznie na czas wykonywania pracy zdalnej.  
b) po zakończeniu pracy za pomocą pulpitu zdalnego lub odejściu od stanowiska pracy na dłużej, bez możliwości 

monitorowania stanu uruchomionego komputera pracownik zobowiązany jest przerwać połączenie zdalne, 
wylogowując się bezpiecznie z funkcji zdalnego dostępu do komputera w zakładzie pracy 

9. Przetwarzanie informacji służbowych, w tym szczególnie danych osobowych za pomocą komputera prywatnego 
wymaga przestrzegania przez pracownika zasad i procedur obowiązujących u pracodawcy,  
a dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych w formie elektronicznej. 

10. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pracodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej o: 
a) zaistnieniu zmiany stanu technicznego komputera prywatnego, uniemożliwiającego jego eksploatację, 

b) zaistnieniu innych niż wymienione w punkcie a) okoliczności, uniemożliwiających używanie komputera 
prywatnego do celów służbowych. 

6. Użytkownik ma prawo zapisywania dokumentów elektronicznych wyłącznie na udostępnionym zdalnie za pomocą 
łącza VPN komputerze w zakładzie pracy lub służbowym nośniku zewnętrznym (np. pendrive). 

7. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych na komputerze podczas 
wykonywania obowiązków służbowych, w tym zobowiązuje się do: 
a) dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych obowiązków w celu ochrony danych osobowych, 
b) zachowaniu w tajemnicy loginu i hasła do łączenia się z zakładem pracy,  
c) przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi 

Pracodawcy, 
d) do zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich: 

- udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
- zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
- przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, 
- nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, 
- utratą, 
- uszkodzeniem, 

e) do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, również po ustaniu 
zatrudnienia, 

8. Nieprzestrzeganie przez pracownika zapisów niniejszego regulaminu, będzie stanowić naruszenie obowiązków 
pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.  
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem użytkowania 

prywatnego sprzętu informatycznego w celu wykonywania 

pracy zdalnej i rozumiem jego treść. 

 
.................................................................. 

(data i podpis pracownika) 
 

 
 
 
 

 
  



załącznik nr 5 
do Regulamin Pracy Zdalnej 

 
 
...................................... .......................... 
(pieczątka urzędowa) (miejscowość, data) 

Protokół 
udostępnienia sprzętu informatycznego na czas wykonywania pracy zdalnej  

Pracodawca - ………………………. udostępnia Pani/Panu ..................................................... 

zatrudnionemu na stanowisku ...................................................................................................... 

niżej wymieniony sprzęt informatyczny: 

 

LP Typ sprzętu Model Numer seryjny 
1    

2    

 

podpis osoby wydającej sprzęt/ 
upoważnionej przez pracodawcę 

 data i podpis pracownika 

 

Oświadczenie pracownika 

Oświadczam, że posiadam możliwość podłączenia udostępnionego mi służbowego komputera do sieci internet,  
w celu połączenia się z siecią wewnętrzną Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 
ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle we wskazanym przeze mnie miejscu wykonywania 
pracy zdalnej. 

 

  data i podpis pracownika 
 

Zwrot udostępnionego sprzętu elektronicznego 

Uwagi:  

  

 

podpis osoby odbierającej sprzęt, 
upoważnionej przez pracodawcę 

  

Oświadczenie pracownika zdającego udostępniony sprzęt służbowy 

Świadoma/świadom odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karnej oświadczam, iż zdałam/em 
udostępniony sprzęt informatyczny i nie jestem w posiadaniu żadnych dokumentów i innych materiałów 
dotyczących informacji służbowych, jakie sporządziłam/em, zebrałam/em, opracowałam/em lub otrzymałam/em 
w czasie wykonywania pracy zdalnej, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach. 
 
 

  data i podpis pracownika 



Oświadczenie o odpowiedzialności za używanie służbowego sprzętu informatycznego  
w celu wykonywania pracy zdalnej. 

1. Pracownik (dalej również Użytkownik) oświadcza, że otrzymał sprawny technicznie sprzęt elektroniczny. 
2. Komputer posiada zainstalowane oprogramowanie niezbędne do wykonywania czynności służbowych oraz został 

zabezpieczony przed nieautoryzowanym uruchomieniem (wprowadzony został proces uwierzytelniania dostępu do 
zasobów komputera) 

3. Pracownik zobowiązuje się w okresie obowiązywania polecenia wykonywania pracy zdalnej - używać powierzony 
sprzęt komputerowy wyłącznie do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, zgodnie z 
procedurami i regulaminami dotyczącymi zasad użytkowania sprzętu informatycznego wdrożonymi do stosowania 
u pracodawcy. 

4. Pracodawca udostępnia komputer przenośny w celu umożliwienia wykonywania pracy zdalnej w miejscu 
wskazanym przez pracownika, przy zachowaniu przez pracownika szczególnej staranności podczas użytkowania i 
przenoszenia komputera. Za bezpieczeństwo komputera odpowiada pracownik. 

5. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pracodawcę w formie pisemnej lub elektroniczne o: 
a) zaistnieniu zmiany stanu technicznego komputera, uniemożliwiającego jego eksploatację, 
b) kradzieży lub zaginięciu komputera, 
c) zaistnieniu innych niż wymienione w punktach a) i b) okoliczności, uniemożliwiających używanie komputera 

do celów służbowych. 
9. Samowolne otwieranie (demontaż) komputera, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, 

pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych elementów jest zabronione. 
10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z oprogramowania już zainstalowanego.  
11. Użytkownik nie ma prawa kopiować oprogramowania zainstalowanego na komputerze na swoje własne potrzeby 

ani na potrzeby osób trzecich. 
12. Instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze może być dokonane wyłącznie przez osobę 

upoważnioną. 
13. Użytkownik ma prawo zapisywania dokumentów elektronicznych wyłącznie na udostępnionym zdalnie  

za pomocą łącza VPN komputerze w zakładzie pracy.  
14. Użytkownik nie ma prawa do zmiany parametrów systemu, które mogą być zmienione tylko przez osobę 

upoważnioną. 
15. Pracodawca, Informatyk lub osoby upoważnione przez pracodawcę mają prawo monitorować i kontrolować pracę 

na komputerze, z zachowaniem przepisów prawa i po uprzednim poinformowaniu pracownika.  
16. Użytkownik nie ma prawa podłączać komputera służbowego do publicznych sieci WiFi, oraz do zewnętrznych 

ogólnodostępnych innych form pośredniczących w dostępie do internetu.   
17. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych na komputerze podczas 

wykonywania obowiązków służbowych, w tym zobowiązuje się do: 
a) dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych obowiązków w celu ochrony danych osobowych, 
b) zachowaniu w tajemnicy loginu i hasła do systemu operacyjnego komputera służbowego oraz do właściwego 

zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób nieuprawnionych, 
c) przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi 

Pracodawcy, 
d) do zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich: 

- udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
- zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
- przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, 
- nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem, 
- utratą, 
- uszkodzeniem, 

e) po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest zakończyć połączenie VPN (przerwać połączenie) z PCUW, 
wylogować się z komputera, oraz odpowiednio zabezpieczyć deponując w bezpiecznym miejscu.  

f) do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, również po ustaniu 
zatrudnienia, 

g) należytego dbania o powierzony sprzęt, w szczególności o jego sprawność i czystość. 
18. Pracownik akceptuje, że niewłaściwe korzystanie z systemów, sieci i zasobów komputerowych może prowadzić do 

zawieszenia praw dostępu, do postępowania dyscyplinarnego i/lub prawnego. 
19. Na polecenie Pracodawcy, Informatyk lub wraz z zakończeniem polecenia wykonywania pracy zdalnej - Pracownik 

zobowiązany jest do zwrotu technicznie sprawnego komputera wraz z wszelkimi danymi służbowymi bez prawa ich 
kopiowania w jakiejkolwiek formie. 
 

...................................... 
(data i podpis pracownika) 

 


