ZARĘĄDZENIE N"R'0050.110.2020
WOJTA GMINY SWIDNICA

z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie W sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Świdnica
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493,

1639 i 1747), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282), zarządzam, co następuje:
§1. 1. W związku zobowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym zpowodu COVID-19 ustalam
w Urzędzie Gminy Świdnica zasady wykonywania pracy W formie tzw. pracy zdalnej. Szczegółowe warunki
świadczenia pracy zdalnej określone zostały wRegulaminie pracy zdalnej który stanowi załącznik do
zarządzenia.
2. Praca zdalna polega na wykonywaniu przez pracownika, przez czas oznaczony, pracy określonej
w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli pracownik ma umiejętności imożliwości
techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i rodzaj wykonywanych zadań pozwala na efektywne ich
wykonywanie poza lokalizacją Urzędu.
3. Wykonywanie pracy zdalnej dopuszcza się do odwołania.

j

§2. 1. Wykonywanie przez pracownika Urzędu pracy zdalnej jest możliwe na wniosek Pracownika lub
Kierownika Referatu lub jako plecenie pracodawcy.
,
2. Zgoda na wykonywanie pracy zdalnej wydawana jest przez pracodawcę lub inną osobę działającą
w imieniu pracodawcy.
4
3. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ogólnego.
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Regulamin pracy zdalnej
I. Wprowadzenie
Niniejszy regulamin określa zasady podejmowania i realizowania pracy zdalnej.
II. Warunki podjęcia pracy zdalnej
1. O możliwości podjęcia pracy zdalnej przez pracownika decyduje pracodawca.
2. Pracownik może zgłosić pracodawcy chęć podjęcia pracy zdalnej.
3. Warunki i zasady pracy zdalnej, w tym zakres i harmonogram wykonywanej pracy określa
pracodawca, jednakże pracownik może także zaproponować własny harmonogram i zakres
pracy, który będzie mógł realizować po uzyskaniu zgody pracodawcy.
4. W przypadku podjęcia pracy zdalnej pracownika obowiązują zasady pracy zdalnej określone
w niniejszym Regulaminie.
5. Pracownik podejmując pracę zdalną zapewnia odpowiednie, zgodnie z niniejszym
Regulaminem, warunki świadczenia tej pracy.
6. Jeżeli pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy zdalnej z zapewnieniem właściwych
zabezpieczeń, w szczególności ze względu na siłę wyższą (np. brak prądu lub internetu),
niezwłocznie zgłasza to pracodawcy i postępuje zgodnie z jego instrukcjami.
7. Pracodawca może wydać polecenie prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej.
8. Złamanie zasad określonych w Regulaminie lub niedostosowanie się do postanowień
niniejszego Regulaminu może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.
III. Warunki jakie musi spełniać miejsce świadczenia pracy zdalnej
1. Pracownik musi zapewnić właściwe warunki umożliwiające mu skuteczną pracę zdalną
z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji.
2. Pracownik zgłasza Pracodawcy adres świadczenia pracy zdalnej i podaje numer telefonu do
kontaktu.
3. Praca zdalna powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalonym z pracodawcą, co
oznacza, że pracownik jest dostępny i realizuje swoje działania w ustalonych godzinach.
4. Pracując w domu należy zapewnić, aby domownicy nie mieli wglądu w wykonywaną pracę,
w szczególności poprzez właściwe ustawienie ekranu komputera oraz smartfona, a także
zapewnienie pracy z dokumentami w sposób uniemożliwiający wgląd.
5. Niedozwolone jest podejmowanie pracy zdalnej w miejscach publicznych, jak kawiarnie,
restauracje, galerie handlowe.

IV. Bezpieczeństwo pracy zdalnej
Internet
1. Jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi modem internetowy lub telefon służbowy
z dostępem do internetu, który może pełnić funkcję hotspota, pracownik powinien korzystać
w pierwszej kolejności z tych urządzeń.
2. W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi, należy upewnić się, że została ona
skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
• Korzystanie z internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,
• Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych
liter oraz cyfr i znaków specjalnych.
• Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.
• Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń
znajdujących się w sieci domowej.
• Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1) na inny.
3. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia na
potrzeby pracy zdalnej udziela informatyk.
Urządzenia służące do pracy zdalnej
1. Pracownik wykonuje pracę zdalną z wykorzystaniem urządzeń służbowych otrzymanych od
pracodawcy lub z wykorzystaniem sprzętu prywatnego.
2. Praca zdalna powinna być realizowana z wykorzystaniem służbowego sprzętu, jak komputer
stacjonarny, laptop, smartfon, tablet, itp.
3. Zgoda na pracę zdalną może obejmować zgodę na korzystanie ze służbowego sprzętu poza
siedzibą pracodawcy na czas wykonywania tej pracy.
4. Urządzenie służbowe jest wydawane pracownikowi za protokołem.
5. Jeżeli z jakiś względów pracownik nie może wykonywać pracy zdalnej z wykorzystaniem
służbowego sprzętu, zgłasza to pracodawcy, który może wydać zgodę na pracę
z wykorzystaniem prywatnych urządzeń.
6. Po otrzymaniu zgody na pracę zdalną i uzgodnieniu z pracodawcą z jakich urządzeń będzie
korzystał pracownik w celu jej zrealizowania niezwłocznie zgłasza ten fakt do informatyka.
7. Informatyk odnotowuje, które urządzania są wykorzystywane przez pracownika do pracy
zdalnej, przeprowadza ich przegląd i konfigurację w sposób stacjonarny lub zdalny.
8. Przegląd urządzeń prywatnych jest obowiązkowy.
9. Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
• na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
• zostały włączone automatyczne aktualizacje,
• została włączona zapora systemowa,
• został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
• zalogowanie do systemu operacyjnego wymaga uwierzytelnienia, np. poprzez
indywidualny login i hasło użytkownika,
• został zainstalowany program umożliwiający zaszyfrowanie i odszyfrowanie danych (np.
7-zip),
• zostało ustawione automatyczne blokowanie urządzenia po dłuższym braku aktywności,
• jeżeli urządzenie daje taką możliwość, praca jest wykonywana na koncie
z ograniczonymi uprawnieniami.
10. Pracodawca może dodatkowo wymagać, aby urządzenie wykorzystywane do pracy zdalnej
zawierało inne zabezpieczenia, jak:
• zaszyfrowany dysk,
• wyłączone porty pamięci zewnętrznych,

•
•

wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie służące monitorowaniu wykonywania pracy przez pracownika,
wykorzystywane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa pracy.
11. Praca zdalna z wykorzystaniem urządzeń prywatnych odbywa się przy pomocy:
• pulpitu zdalnego do komputera służbowego,
• dostęp do sieci pracodawcy realizowany jest za pomocą połączenia VPN,
• ustawione jest szyfrowanie L2TP/IPSEC z kluczem wstępnym.
Zabezpieczanie przekazywanych informacji
1. Do pracy zdalnej pracownik powinien wykorzystywać tylko i wyłącznie służbowe programy
i systemy udostępnione mu przez pracodawcę.
2. Jeżeli jest niezbędne przesłanie informacji o charakterze poufnym, w szczególności danych
osobowych, powinny zostać one zabezpieczone hasłem.
3. Jeżeli informacje poufne będą przekazywane z wykorzystaniem poczty e-mail, powinny
zostać udostępnione w załączniku zabezpieczonym hasłem.
4. Hasło powinno zostać przekazane odbiorcy inną drogą komunikacji.
5. Hasło powinno być odpowiednio skomplikowane i niesłownikowe.
6. Dozwolone jest ustalenie stałego hasła na komunikację z jednym odbiorcą.
7. Rekomendowane metody zabezpieczania hasłem:
• nadanie hasła do pliku, w którym są dane osobowe
• zabezpieczenie pliku lub plików poprzez kompresję z zabezpieczeniem archiwum
wynikowego hasłem.
8. Zabezpieczeniu powinny podlegać wszelkiego rodzaju dane osobowe, niezależnie od ich
charakteru, nawet jeżeli są to jedynie imiona, nazwiska, czy adresy e-mail.
9. Każda wiadomość powinna być wysyłana z należytą starannością, polegającą
w szczególności na sprawdzeniu, czy jest kierowana do odpowiedniego odbiorcy.
10. W przypadku wysyłania informacji do kilku odbiorców, którzy nie znają się wzajemnie i/lub
ich adresy e-mail są adresami prywatnymi, należy skorzystać z opcji ukrytej kopii (UDW),
tzn. adresy wpisać w to pole.
11. Pracownik może także przekazywać pliki z informacjami chronionymi z wykorzystaniem
udostępnionych przez pracodawcę serwerów sieciowych lub plików FTP.
12. Wykorzystywanie innych narzędzi do przesyłania i udostępniania plików (Google Drive,
DropBox) może odbywać się tylko za zgodą pracodawcy, po wcześniejszym zabezpieczeniu
hasłem plików.
Zasady korzystania z dokumentów w formie papierowej
1. Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy zasadami wszystkie dokumenty zawierające
informacje poufne, w tym dane osobowe, powinny być przechowywane w szafach
zamykanych na klucz w siedzibie pracodawcy.
2. Obowiązuje ogólny zakaz zabierania dokumentów lub ich kopii poza siedzibę pracodawcy.
3. Jeżeli do pracy zdalnej niezbędny jest dostęp do dokumentów papierowych, pracownik
zgłasza do pracodawcy prośbę o możliwość ich skopiowania oraz zabrania do domu na czas
wykonywania pracy zdalnej.
4. Po otrzymaniu zgody na piśmie lub w formie służbowej wiadomości e-mail, pracownik
może sporządzić kopie niezbędnych dokumentów.
5. Zabronione jest zabieranie poza siedzibę pracodawcy oryginałów dokumentów.
6. Po skopiowaniu dokumentów pracownik przygotowuje ich zestawienie, zawierające
informacje jakie dokumenty, w jakiej liczbie zostały skopiowane.
7. Informacja jest przekazywana pracodawcy.
8. Podczas przewożenia dokumentów do miejsca realizowania pracy zdalnej, należy zachować
szczególną ostrożność.

9. Po zakończeniu pracy, wszystkie dokumenty należy zwrócić pracodawcy, który weryfikuje
ich kompletność.
V. Szczególne sytuacje
1. Problemy w działaniu udostępnionego sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie
zgłaszać do informatyka.
2. W przypadku zgubienia lub kradzieży sprzętu, dokumentów lub innych nośników informacji,
należy niezwłocznie, w dniu zdarzenia zgłosić zdarzenie do pracodawcy, informatyka, a
także inspektora ochrony danych.
VI. Działania niedozwolone
Niedozwolone jest:
• Udostępnianie innym osobom danych służących do uwierzytelnienia do systemów i/lub
usług;
• Przekazywanie informacji chronionych, w szczególności danych osobowych bez
zabezpieczenia hasłem, w szczególności w treści wiadomości e-mail;
• Przekazywanie hasła do zabezpieczonych informacji tą samą drogą komunikacji, którą
przekazywany jest zabezpieczony hasłem plik lub pliki;
• Korzystanie z urządzeń, które nie zostały zatwierdzone przez pracodawcę;
• Odmówienia przeglądu urządzenia;
• Niszczenie dokumentów w domu;
• Udostępnianie służbowych urządzeń wykorzystywanych do realizowania pracy zdalnej
innym osobom;
• Dzielenie się informacjami poufnymi z innymi osobami, w szczególności
domownikami;
• Logowanie się na konto innego użytkownika;
• Zabranie dokumentów bez pisemnej lub elektronicznej zgody pracodawcy;
• Zabranie oryginałów dokumentów;
• Niezwrócenie dokumentów.

Załączniki:
1. Wniosek o pracę zdalną
2. Polecenie pracy zdalnej
3. Polecenie prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej
4. Ewidencja czynności pracy zdalnej
5. Protokół przekazania mienia pracownikowi

..............................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
.............................................................
(dane pracownika)

...............................................................
...............................................................
(dane pracodawcy)

Wniosek o pracę zdalną

Proszę o polecenie świadczenie pracy w sposób zdalny, tj. poza siedzibą zakładu pracy
w okresie od dnia ..................... do dnia ........................ .
Pracę będę wykonywać pod adresem: ………………………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego: ……………………………..

..............................................................
(podpis pracownika)

..............................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
.............................................................
(dane pracodawcy)

...............................................................
...............................................................
(dane pracownika)

Polecenie pracy zdalnej

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), polecam świadczenie
pracy w sposób zdalny, tj. poza siedzibą zakładu pracy w okresie od dnia ..................... do
dnia ........................ .
Jednocześnie proszę o przestrzeganie regulaminu pracy zdalnej, prowadzenie ewidencji
pracy zdalnej i wskazanie adresu pod którym będzie prowadzona praca oraz podanie nr
telefonu kontaktowego.

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

..............................................
miejscowość, data

......................................................
Pieczęć nagłówkowa pracodawcy

Pani/Pan
...............................................
imię i nazwisko pracownika

..............................................
stanowisko

Polecenie prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej
W związku z Pani/Pana pracą zdalną od dnia ............................, na podstawie art. 3 ust. 6
ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), polecam Pani/Panu prowadzenie
od dnia ........................ ewidencji wykonywanych czynności pracy zdalnej przez zapisywanie na
załączonym wzorze poniższych informacji:
1. Data czynności
2. Godzina rozpoczęcia pracy
3. Godzina zakończenia pracy
4. Opis czynności wraz z formą ich wykonywania (np.: email, sms, pulpit zdalny,
webinar, Zoom, Microsoft Teams itp.).
Proszę wysyłać ewidencję czynności pracy zdalnej na adres e-mail: ..................................... raz
w tygodniu do piątku do godziny 16:00 / raz w miesiącu do ostatniego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego.
Polecenie prowadzenia ewidencji pracy zdalnej sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

........................................................
Data i podpis pracodawcy

Potwierdzam otrzymanie polecenia

........................................................
Data i podpis pracownika

.......................................
Imię i nazwisko pracownika

Ewidencja czynności pracy zdalnej
za miesiąc .................... / za okres pracy od .................. do ...................1
W związku z poleceniem prowadzenia ewidencji pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 7 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 02.03.2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 20202 r. poz. 374 ze zm.) przedkładam poniżej ewidencję
wykonywanych czynności pracy zdalnej.

l.p.

Data
czynności

Godzina
rozpoczęcia
pracy

Godzina
zakończenia pracy

Czynności wykonane

Forma pracy
zdalnej (telefon,
Microsoft Teams,
Zoom itp.)

Dodatkowe
informacje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...............................................
Podpis pracownika
1

Wybrać właściwy zakres czasowy zgodnie z poleceniem pracodawcy prowadzenia ewidencji pracy zdalnej

