
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia możliwości wykonywania pracy zdalnej 
w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w zw. z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - 
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Pysznicy możliwość wykonywania pracy zdalnej. 

2. Praca zdalna polega na wykonywaniu przez pracownika swoich normalnych obowiązków służbowych w 
godzinach pracy, poza siedzibą pracodawcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Środki komunikacji elektronicznej są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość 
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w tym pocztą elektroniczną. 

4. Praca zdalna dotyczy przede wszystkim pracowników grupy stanowisk urzędniczych oraz obsługi, którzy 
mogą wykonywać pracę poza urzędem i których wyniki pracy mogą być przekazywane za pośrednictwem 
technologii informatycznych, w tym poczty elektronicznej. 

5. Jeśli charakter pracy pracownika na to pozwala, z uzasadnionych przyczyn, pracownik za zgodą 
przełożonego i pracodawcy może okazjonalnie wykonywać pracę zdalną. 

6. Praca zdalna nie stanowi telepracy ani podróży służbowej. 

§ 2. 1. Pracownik może świadczyć pracę zdalną na swój wniosek lub na polecenie pracodawcy. 

2. Pracownik składa wniosek w formie pisemnej o wykonywanie pracy zdalnej, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, w następujący sposób: 

a) wniosek musi być zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego pracownika oraz Pracodawcę. 

b) akceptacja złożonego przez pracownika wniosku na wykonywanie pracy zdalnej, następuje poprzez wyraźne 
wyrażenie zgody na wniosku przez bezpośredniego przełożonego i pracodawcę. 

3. Zgoda bezpośredniego przełożonego i pracodawcy następuje w formie pisemnej na wniosku 
pracownika o pracę zdalną  - z adnotacją "zgoda"; 

4. Pracodawca w szczególnych okolicznościach może powierzyć wykonywanie pracy zgodnie 
z zakresem obowiązków pracownikowi jako pracę zdalną – bez zgody pracownika.  

5. Pracodawca może odmówić pracownikowi zgody na wykonywanie pracy zdalnej lub cofnąć wcześniej 
wyrażoną zgodę na wykonywanie tej formy pracy, w następujących przypadkach: 

a) jeśli obecność pracownika w urzędzie jest niezbędna dla wykonania pilnych zadań służbowych; 

b) z innych ważnych przyczyn związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy w urzędzie. 

6. Wzór polecenia pracy zdalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Podczas świadczenia pracy zdalnej pracownik przekazuje efekty swojej pracy za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

2. Pracownik może wykonywać pracę zdalną w miejscu zamieszkania oraz w innym miejscu - za zgodą 
Pracodawcy. 

3. Pracownik wykonuje pracę zdalną w godzinach, w których świadczy pracę. 

4. Pracownik do świadczenia pracy zdalnej wykorzystuje służbowy sprzęt powierzony przez Pracodawcę. 
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5. Pracodawca zapewnia pomoc techniczną i niezbędne szkolenie w zakresie obsługi powierzonego sprzętu, 
oprogramowania, środków łączności. 

6. Pracodawca ponosi koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu powierzonego. 

7. W czasie wykonywania pracy zdalnej, pracownik przestrzega przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony danych osobowych, które obowiązują u pracodawcy oraz innych regulaminów i zaleceń pracodawcy. 

§ 4. 1. Z dniem 17 marca 2020r. wprowadza się „Procedurę wykonywania pracy w formie pracy zdalnej 
przez pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy” która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz 
określa szczegółowe zasady techniczne, a także dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 17 marca 2020 r. 

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

          /Oznaczenie pracownika/   

      Wójt Gminy Pysznica  

  

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej  

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej 
w dniu ………………. / w okresie od………….……..do………………….. 

Praca zdalna we wskazanym dniu/okresie będzie polegała na 
.……………..….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...….. 

Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie pracy nie będę używał/a niezabezpieczonych sieci publicznych 
Internet. 

          ……………………………………………….. 
          / podpis wnioskującego/  

Stanowisko bezpośredniego przełożonego: 

1. Wyrażam zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. 

2. Nie wyrażam zgody na wykonywanie pracy zdalnej. 

……………………………………….. 
    /podpis bezpośredniego przełożonego/ 

 

Stanowisko Wójta Gminy Pysznica/ Sekretarza: 

1. Wyrażam zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. 

2. Nie wyrażam zgody na wykonywanie pracy zdalnej. 

……………………………………….. 
               /podpis /
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 17 marca 2020 r. 

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

(miejscowość, data) 

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

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

(dane pracodawcy) 

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

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

(dane pracownika) 

Polecenie pracy zdalnej 

Na mocy art. 3 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 2020, poz. 374), polecam świadczenie pracy w sposób zdalny, tj. poza siedzibą 
zakładu pracy w okresie od dnia ..................... do dnia ........................ . 

Jednocześnie proszę o zwrotną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej o wykonanej pracy. 

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

(podpis pracodawcy)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 17 marca 2020 r. 

PROCEDURA  WYKONYWANIA PRACY W FORMIE PRACY ZDALNEJ PRZEZ 
PRACOWNIKÓW  URZĘDU GMINY W PYSZNICY 

§ 1. 1.  Procedura wykonywania pracy w formie pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy 
w Pysznicy, zwana dalej „Procedurą”, ustala zasady organizacji procesu pracy w systemie pracy zdalnej oraz 
związane z tym szczególne prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

2. Pracownik, który wykonuje pracę zdalną, przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z treścią 
niniejszej Procedury, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do jej przestrzegania. 
Oświadczenie zaopatrzone w podpis pracownika wykonującego pracę w formie pracy zdalnej włącza się do 
jego akt osobowych. 

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:  

1. Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną poza siedzibą pracodawcy, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; 

2. Pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pysznicy, 

3. Pracowniku – należy przez to rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy z Pracodawcą, bez względu 
na podstawę prawną jego nawiązania (umowa o pracę, powołanie, mianowanie), 

4. Pracowniku, który wykonuje pracę w formie pracy zdalnej – należy przez to rozumieć Pracownika, który 
na podstawie zarządzenia pracodawcy/zgody pracodawcy, wykonuje pracę w formie pracy zdalnej i przekazuje 
wyniki swojej pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

5. Kierowniku zakładu pracy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pysznica. 

6. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje za pracodawcę Kierownik zakładu pracy oraz Sekretarz 
Gminy. 

7. Sprzęcie – należy przez to rozumieć urządzenia informatyczne wraz  z oprogramowaniem oraz środki 
łączności, które są niezbędne pracownikowi wykonującemu pracę w formie pracy zdalnej do wykonywania 
pracy poza siedzibą Pracodawcy. 

8. Środki komunikacji elektronicznej są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość 
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w tym poczta elektroniczna. 

§ 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji w trybie pracy zdalnej  

1. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy, w tym również wykonujący pracę w trybie pracy zdalnej, 
jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy 
w Pysznicy niezależnie od miejsca wykonywania pracy. 

2. Pracownik wykonujący pracę w trybie pracy zdalnej zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy 
w celu ochrony przetwarzanych informacji oraz powierzonego sprzętu przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem. W szczególności zobowiązany jest do ochrony danych osobowych oraz innych danych 
stanowiących tajemnicę służbową przed osobami postronnymi, w tym także osobami wspólnie z nim 
mieszkającymi. 

3. W przypadku powierzenia pracownikowi wykonującemu pracę w formie pracy zdalnej przetwarzania 
danych osobowych, sposób zabezpieczenia miejsca pracy należy uzgodnić z Inspektorem Ochrony Danych 
(IOD). 

4. Niedopuszczalne jest przetwarzanie w formie  pracy zdalnej danych posiadających klauzulę niejawności 
„zastrzeżone” lub wyższą. 
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5. Informacje, niezależnie od nośnika, na którym zostały zapisane, przeznaczone do użytku służbowego 
(stanowiące własność Pracodawcy bądź sporządzone przez pracowników) mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do celów związanych  z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

6. Pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
i dostęp do powierzonego mu sprzętu oraz za jego prawidłową eksploatację. 

7. Zabronione jest: 

·przechowywanie na dyskach twardych komputerów oraz na dyskach sieciowych plików niezwiązanych 
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi; 

·przechowywanie w środkach przetwarzania informacji oprogramowania, utworów muzycznych i wideo 
oraz innych plików, których używanie może powodować naruszenie praw własności intelektualnej. 

8. Pracownik ponosi konsekwencje przechowywania i wykorzystywania w powierzonych mu środkach 
przetwarzania informacji (np. komputerze) nielegalnego oprogramowania oraz materiałów i plików, o których 
mowa w pkt. 7. 

§ 4. 1.  Pracodawca i pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej określają w umowie zasady 
użytkowania sprzętu stanowiącego własność Pracodawcy. 

2. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do: 

·dostarczenia pracownikowi wykonującemu pracę w formie pracy zdalnej niezbędnego sprzętu do 
użytkowania poza Urzędem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

·zapewnienia pomocy technicznej w siedzibie pracodawcy lub o ile jest to możliwe zdalnie za 
pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych i w miarę potrzeb przeszkolenia pracownika wykonującego 
pracę w formie pracy zdalnej w zakresie obsługi powierzonego sprzętu, 

·poniesienia wszelkich kosztów związanych z instalacją sprzętu, serwisem, eksploatacją i konserwacją. 

3. Pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej jest zobowiązany do wykorzystywania 
powierzonego przez Pracodawcę sprzętu wyłącznie do celów służbowych oraz należytej ochrony przed jego 
uszkodzeniem, kradzieżą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym użyciem; 

4. Pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej jest zobowiązany do zabezpieczania danych za 
pomocą powierzonego sprzętu i oprogramowania; 

5. W czasie wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, pracownik zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które obowiązują u pracodawcy oraz 
innych regulaminów i zaleceń pracodawcy. 

6. Pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami 
ochrony danych  oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. 

7. Aby zapewnić ochronę sprzętu, instalacja wszelkiego oprogramowania na komputerze udostępnionym 
przez Pracodawcę do wykonywania pracy zdalnej musi być uprzednio zatwierdzona przez Administratora 
Systemu Informatycznego oraz odbywać się przy zachowaniu stosownych umów licencyjnych. 

8. Pracownik wykonujący pracę w formie pracy zdalnej dla bezpieczeństwa zasobów Pracodawcy, ma 
obowiązek sprawować pieczę w zakresie zapewnienia poufności i integralności danych, w tym także danych 
znajdujących się na twardym dysku lub przeglądanych za pomocą udostępnionego komputera, tak aby 
nie zostały one przejęte przez osoby trzecie, bezpowrotnie utracone lub zmienione w sposób nieautoryzowany. 

§ 5. 1.  Zdalne połączenie z siecią informatyczną Urzędu może nastąpić wyłącznie  z wykorzystaniem sieci 
opartej na  serwerze VPN Urzędu. Do zestawienia połączenia VPN należy korzystać z bezpiecznego 
oprogramowania VPN. 

2. Konfiguracji programu VPN dokonuje ASI, po wyrażeniu przez Pracodawcę zgody na pracę zdalną 
pracownikowi, bądź na polecenie pracodawcy. ASI zapewnia bezpieczeństwo połączenia poprzez właściwą 
konfigurację połączenia VPN. 

3. Dostęp zdalny do systemów i sprzętu pracodawcy powinien być zorganizowany w sposób bezpieczny 
wraz z zabezpieczeniami kryptograficznymi. Dostęp zdalny wymaga uwierzytelniania dwuetapowego. Każdy 
użytkownik, któremu przyznano prawo zdalnego dostępu do systemów IT Urzędu, loguje się do VPN nadanym 
mu indywidualnym loginem. Hasło i login nadaje ASI. 
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4. ASI zapewnia systematyczne przeglądy zdarzeń (logów) pod kątem nieuprawnionych prób uzyskania 
dostępu do systemów informatycznych Urzędu. 

5. Z połączenia do sieci VPN Urzędu można korzystać tylko na sprzęcie służbowym otrzymanym od 
pracodawcy posiadającym aktualne oprogramowanie antywirusowe jak również aktualny stan poprawek 
systemu oraz zabezpieczenia kryptograficzne dysków.  Zabrania się logowania z komputerów i urządzeń 
mobilnych nie należących do pracodawcy. 

6. Pracownik posiadający zgodę na pracę zdalną musi zachować w tajemnicy zasady logowania do 
systemu. 

7. Pracownik zobowiązany jest do regularnej aktualizacji systemu operacyjnego na komputerze – zgodnie 
z informacją o konieczności aktualizacji systemu. 

8. Zabrania się zmiany ustawień bezpieczeństwa powierzonego urządzenia, a w szczególności nie należy 
usuwać ograniczeń, które narzucił pracodawca. 

9. Pracownik zobowiązany jest każdorazowo po odejściu od komputera blokować ekran komputera. 

10. Po zakończonej pracy Pracownik zobowiązany jest do zamknięcia połączenia VPN oraz do zamknięcia 
komputera (nie “usypiania” czy “hibernowania”). 

11. Zabrania się dostępu do komputera służbowego innym osobom, w tym domownikom. 

12. Wszelkiego rodzaju wydrukowane dokumenty należy odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do 
miejsca pracy – pracodawcy. 

13. Dokumenty wydrukowane omyłkowo (w zbędnej ilości), bądź zawierające błędy i jako takie zbędne 
należy zniszczyć w niszczarce lub przekazać do miejsca pracy w celu ich zniszczenia w niszczarce. 
Niedopuszczalne jest wyrzucenie dokumentu do kosza na śmieci. 

14. Zobowiązuje się pracownika do wyłączenia oraz zaklejenia kamerki. 

§ 6. 1.  Niedopuszczalne jest wykorzystywanie podczas zdalnego połączenia z siecią informatyczną Urzędu 
niezabezpieczonych hasłem dostępu sieci publicznych. Preferowane jest korzystanie z wydanych przez Urząd 
kart GSM lub wyjątkowo z prywatnych łączy internetowych użytkownika. 

2. Zabronione jest korzystanie z sieci WiFi otwartej niezabezpieczonej hasłem. 

3. Zabronione jest używanie domyślnego hasła na routerze WiFi. 

4. Hasło do routera WiFi powinno być przechowywane zgodnie z obowiązującą w tut. Urzędzie Polityką 
haseł. 
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OŚWIADCZENIE  

………………………….. 

(imię i nazwisko pracownika)  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Pysznicy, 
z zasadami bezpieczeństwa informacji oraz z Procedurą wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej. 

…..………………………… 

(data i podpis pracownika)
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