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Podstawa prawna: 

 Regulamin pracy zdalnej został opracowany w oparciu następujące akty prawne: 

1. Ustawa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  

poz. 910) 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 

1998, nr 148, poz. 973) 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO - Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Cele i zakres Regulaminu 

1. Regulamin pracy zdalnej powstał w celu określenia zasad podejmowania i wykonywania 

pracy poza siedzibą Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, a także związane  

z tym prawa i obowiązki Pracodawcy oraz Pracowników, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. 

2. Regulamin określa w szczególności:  

1) warunki pracy zdalnej 

2) prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracownika 

3) zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zdalnej 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, którzy wykonują pracę zdalną poza jej siedzibą. 

 

§ 2. 

Definicje 

1. W Regulaminie pracy zdalnej stosuje się następującą terminologię: 

1) Pracodawca / Administrator Danych Osobowych - dyrektor Szkoły Podstawowej 

Integracyjnej nr 11 w Tarnowie 

2) Pracownik - nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie 

3) Praca zdalna - świadczenie pracy określonej w umowie łączącej Pracownika z Pracodawcą 

poza miejscem stałego jej wykonywania, na wniosek Pracownika i za zgodą Pracodawcy 

4) Osoba nieupoważniona - osoba, która nie posiada upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych nadanego przez Administratora Danych Osobowych; w trybie pracy zdalnej za 

nieupoważnione uznaje się wszystkie osoby z otoczenia Pracownika (m.in. członków 

rodziny, współlokatorów, osoby odwiedzające, postronne itp.) 

5) Informacje poufna - wszelkie informacje uzyskane przez Pracownika w związku  

z realizacją obowiązków służbowych, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

w tym wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu powszechnie 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
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ROZDZIAŁ II 

 

ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ 

 

§ 3. 

Warunki pracy zdalnej 

1. Pracodawca stwarza możliwość wykonywania obowiązków służbowych w trybie pracy zdalnej, 

gdy nie jest niezbędne przebywanie Pracownika w miejscu pracy określonym w umowie, na 

podstawie której świadczona jest praca (Załącznik nr 1) 

2. Chęć wykonywania obowiązków służbowych w trybie pracy zdalnej Pracownik zgłasza 

Pracodawcy składając wniosek, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy w tej formie 

(Załącznik nr 2). 

3. Praca zdalna wykonywana jest w dniach i w godzinach, w których Pracownik dotychczas 

świadczył pracę. 

4. W ramach posiadanych możliwości Pracodawca zapewnia warunki do wykonywania pracy 

zdalnej poprzez udostepnienie stosownego sprzętu, oprogramowania oraz łącza 

internetowego. 

5. Pracownik może używać narzędzia lub materiały własne, gdy ich wykorzystanie umożliwia 

poszanowanie i ochronę informacji poufnych lub innych tajemnic prawnie chronionych.  

6. Praca zdalna nie stanowi telepracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy.  

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki Pracodawcy 

1. Pracodawca zobowiązuje się do organizowania pracy w sposób umożliwiający zdalne jej 

wykonywanie. 

2. Pracodawca ma prawo: 

1) powierzania Pracownikowi zadań, które powinny być wykonane podczas pracy zdalnej 

2) udzielania informacji merytorycznych 

3) kontrolowania i weryfikowania wykonania powierzonych zadań  

4) monitorowania wyników pracy  

3. Pracodawca może w każdym czasie zawiesić lub odwołać Pracownika z trybu pracy zdalnej  

w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności zarówno po stronie Pracodawcy, 

jaki i Pracownika. 
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§ 5. 

Prawa i obowiązki Pracownika 

1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym  

z Pracodawcą. 

2. W godzinach świadczenia pracy Pracownik nie może opuszczać miejsca pracy ustalonego  

w poleceniu pracy zdalnej bez wcześniejszego poinformowania o tym Pracodawcy. 

3. Pracownik jest zobowiązany do: 

1) zorganizowania stanowiska pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy 

2) wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą i zgodnie  

z określonym zakresem obowiązków, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz 

platformy Microsoft Teams 

3) potwierdzania obecności w pracy poprzez codzienne logowanie się w dzienniku 

elektronicznym i bieżące dokonywanie wpisów  

4) pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy 

5) informowania Pracodawcy o wynikach swojej pracy przy pomocy środków komunikacji 

elektronicznej  

6) pozostawania w stałym kontakcie z Pracodawcą poprzez codzienne sprawdzanie 

wiadomości i ogłoszeń w dzienniku elektronicznym oraz wysyłanie informacji zwrotnych  

w ciągu 24 godzin od ich publikacji   

7) przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania  

z monitorów ekranowych 

4. Praca zdalna w szczególności polega na: 

1) prowadzeniu zajęć edukacyjnych i/lub specjalistycznych w czasie rzeczywistym,  

z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

2) zachowaniu różnorodności form i technik nauczania, a także łączenia naprzemiennie 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia  

3) utrzymywaniu stałego kontaktu z uczniami 

4) sprawdzaniu i ocenianiu efektów pracy uczniów 

5) przygotowywaniu materiałów do zajęć oraz ich publikowaniu 

6) bieżącym monitorowaniu realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach 

7) dokumentowaniu pracy własnej oraz frekwencji uczniów 
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ROZDZIAŁ III 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZDALNEJ 

 

§ 6. 

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych  

1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia Pracownika z obowiązku przestrzegania 

postanowień polityki ochrony danych osobowych. 

2. Pracownik jest zobowiązany do: 

1) wykonywania swoich obowiązków z zachowaniem szczególnej ostrożności w stosunku do 

tajemnicy służbowej oraz przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych 

2) przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych  

i bezpieczeństwem informacji  

3) zapoznania się z zasadami postępowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i zalecanymi formami zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych 

4) zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób trzecich w trakcie pracy, jaki i po jej 

zakończeniu  

5) wydzielenia odrębnego miejsca do przechowywania dokumentów papierowych, by nie 

uległy uszkodzeniu, zgubieniu bądź zniszczeniu 

6) niezwłocznego zgłoszenia Pracodawcy wykrycia lub podejrzenia zaistnienia incydentu 

związanego z ochroną danych osobowych 

3. W sytuacji, gdy Pracownik nie ma możliwości pracy zdalnej z zapewnieniem właściwych 

zabezpieczeń, zgłasza ten fakt Pracodawcy i postępuje zgodnie z jego instrukcjami. 

 

§ 7. 

Miejsce pracy zdalnej   

1. Pracownik jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki umożliwiające mu skuteczną 

pracę zdalną z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji.  

2. Niedozwolone jest podejmowanie pracy zdalnej w miejscach publicznych (m.in. kawiarnie, 

restauracje, galerie handlowe, dworce itp.), gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć 

fragmenty rozmów służbowych lub zapoznać się z fragmentami wykonywanej pracy.  

3. Pracując w miejscu zamieszkania lub innym uzgodnionym miejscu, Pracownik zapewnia, aby 

osoby nieupoważnione nie miały wglądu w wykonywaną pracę, w szczególności poprzez 

właściwe ustawienie ekranu komputera, a także zorganizowanie pracy z dokumentami  

w sposób uniemożliwiający wgląd.  
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4. Odchodząc od komputera lub kończąc korzystanie ze sprzętu elektronicznego należy upewnić 

się, że urządzenie zostało zablokowane.  

5. Odchodząc od stanowiska pracy należy schować i zabezpieczyć dokumenty przed dostępem 

osób trzecich.  

6. Niedozwolone jest zostawianie osób trzecich samych w pomieszczeniu, w którym znajdują się  

dokumenty służbowe i/lub sprzęt wykorzystywany do wykonywania pracy zdalnej,  

w szczególności jeżeli przy jego użyciu przetwarzane są dane osobowe. 

 

§ 8. 

Urządzenia służące do pracy zdalnej 

1. Jeżeli do świadczenia pracy zdalnej Pracownikowi udostępniono urządzenie służbowe (m.in. 

komputer stacjonarny, laptop, tablet, itp.), jest on zobowiązany do wykonywania obowiązków 

służbowych z jego wykorzystaniem. 

2. Zabrania się udostępniania osobom nieupoważnionym urządzeń służbowych służących do 

realizowania pracy zdalnej.  

3. Udostępnienie Pracownikowi służbowych urządzeń potwierdzone zostaje protokołem. 

4. Jeżeli nie jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej z wykorzystaniem sprzętu służbowego, 

Pracodawca wydaje zgodę na pracę z wykorzystaniem urządzeń prywatnych. 

5. Do pracy zdalnej Pracownik wykorzystuje systemy, programy i aplikacje udostępnione mu 

przez Pracodawcę.  

6. Korzystając z urządzeń informatycznych, systemów, programów oraz aplikacji zaleca się:  

1) nie instalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowania niezgodnego z procedurą 

bezpieczeństwa informacji 

2) stosowanie oprogramowania antywirusowego  

3) zwrócenie uwagi czy urządzenia posiadają niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego, 

antywirusowego oraz oprogramowania  

4) szyfrowanie dysku komputera, nośników wymiennych, wiadomości itp.  

5) korzystanie ze swojego konta użytkownika i nie udostępnianie go innym osobom 

6) zabezpieczanie komputera poprzez używanie silnych haseł dostępu np.: 

a) składających się z 8 znaków, w tym z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków 

specjalnych 

b) fraz złożonych z kombinacji różnych znaków, które nie mają powszechnego sensu, ale 

są łatwe do zapamiętania, bo mają sens jedynie dla użytkownika, który je wymyślił 

c) fraz bardzo długich, złożonych z 15 - 20 znaków, w tym cyfr, słów zapisanych  

z celowym błędem, ustawionych w określonym porządku, gdzie litery zastąpiono 

znakami specjalnymi 

7) unikanie tworzenia haseł składających się z: 
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a) popularnych kombinacji klawiszy z klawiatury 

b) samych liter lub cyfr 

c) informacji o sobie tj. daty urodzenia, imion członków rodziny itp. 

8) nie udostępnianie haseł innym osobom, nie zapisywanie ich w miejscach widocznych 

(m.in. na karteczkach, w notatnikach, przeglądarkach itp.) 

9) okresowe dokonywanie zmiany hasła 

 

§ 9. 

Zasady korzystania z dokumentów w formie papierowej 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u Pracodawcy wszystkie dokumenty zawierające 

informacje poufne, w tym dane osobowe, powinny być przechowywane w siedzibie 

Pracodawcy w szafkach zamykanych na klucz.  

2. Obowiązuje ogólny zakaz zabierania dokumentów lub ich kopii poza miejsce stałego 

wykonywania pracy tj. poza siedzibę Pracodawcy. 

3. Jeżeli do pracy zdalnej niezbędny jest dostęp do dokumentów papierowych, Pracownik 

zgłasza ten fakt Pracodawcy, który może zezwolić na sporządzenie i zabranie ich kopii. 

4. Podczas przewożenia dokumentów do miejsca realizowania pracy zdalnej, należy zachować 

szczególną ostrożność. 

5. Korzystając z dokumentów w wersji papierowej należy: 

1) chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zgubieniem, a także dostępem osób 

nieupoważnionych 

2) zabezpieczyć dokumenty odchodząc od stanowiska pracy 

3) unikać fotografowania dokumentacji, z uwagi na prawdopodobieństwo przesłania ich do 

usług chmurowych  

6. Po zakończeniu pracy, wszystkie dokumenty należy zwrócić Pracodawcy, który weryfikuje ich 

kompletność.  

 

§ 10. 

Zasady postepowania związane z przetwarzaniem danych osobowych 

1. W związku z wykonywaniem pracy zdalnej Administrator Danych Osobowych przypomina  

i zaleca stosowanie zasad mających na celu przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa: 

1) Zasada legalności oraz przejrzystości – przetwarzanie danych osobowych musi odbywać 

się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; musi 

istnieć podstawa prawna przetwarzania, a szczegóły określa art. 6 i 9 RODO 
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2) Zasada celowości – cel przetwarzania danych osobowych musi być z góry określony,  

a informacja ta musi zostać przekazana osobie, której dane dotyczą; aby przetwarzać dane 

musi istnieć konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel  

3) Zasada adekwatności (minimalizacji danych) – należy przetwarzać tylko te dane, które są 

niezbędne ze względu na cel ich zbierania  

4) Zasada merytorycznej poprawności – dane osobowe muszą być prawdziwe, kompletne  

i aktualne ze względu na cel jakiemu mają służyć; nie należy zbierać danych osobowych ze 

źródeł nieznanego pochodzenia 

5) Zasada ograniczenia przechowywania – dane osobowe należy przechowywać w formie 

umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do celów, do których dane te zostały pozyskane  

6) Zasada integralności i poufności danych – przetwarzanie danych odbywa się w sposób 

zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych po 

uwzględnieniu ryzyk 

7) Zasada rozliczalności – za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych 

odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych, który musi wykazać, że się do nich 

stosuje  

8) Polityka czystego biurka – konieczne jest przechowywanie wszelkich nośników danych 

osobowych (np. dokumentów) poza zasięgiem wzroku i zasięgiem dłoni osób postronnych, 

a także o przechowywanie ich w zamykanych szafkach 

9) Polityka czystego ekranu – konieczne jest blokowanie komputerów i innych urządzeń, na 

których przetwarzamy dane osobowe, przed każdorazowym, nawet chwilowym 

opuszczeniem stanowiska; poprzez odpowiednie ustawienie ekranu lub stosowanie filtrów 

prywatyzujących należy uniemożliwiać osobom nieupoważnionym wgląd w treści 

wyświetlane na monitorach  

10) Polityka czystego druku – konieczne jest odbieranie wszelkich wydruków z urządzeń 

drukujących niezwłocznie po ich wydrukowaniu 

11) Procedura niszczenia – konieczne jest niszczenie dokumentów zawierających dane 

osobowe z wykorzystaniem niszczarek o odpowiedniej klasie niszczenia lub pojemników 

do utylizacji dokumentacji zawierającej dane osobowe; zakazane jest wyrzucanie 

dokumentów do zwykłych śmietników w stopniu zniszczenia umożliwiającym ich 

odtworzenie 

12) Procedura korzystania z urządzeń mobilnych – konieczne jest zabezpieczanie sprzętu 

informatycznego (m.in. laptopy, smartfony, tablety, nośniki wymienne itp.) silnym 

hasłem, PINem, zastosowaniem technologii biometrycznych oraz metody szyfrowania 
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13) Procedura korzystania z Internetu - konieczne jest korzystanie z zaufanego dostępu do 

sieci lub chmury, przestrzeganie zasad logowania oraz unikanie zapamiętywania haseł  

w przeglądarkach internetowych i historii wyszukiwania, którą należy okresowo czyścić 

lub wyłączyć jej zapamiętywanie; należy unikać mediów społecznościowych, jako środka 

komunikacji służbowej 

14) Procedura korzystania z poczty elektronicznej – konieczne jest korzystanie z kont 

służbowych, w procesie wysyłania należy pamiętać o weryfikacji adresów mailowych, by 

wiadomość trafiała zawsze do właściwego odbiorcy, nie należy otwierać wiadomości bądź 

załączników od adresatów nieznanych  

 

§ 11. 

Działania niedozwolone 

1. Podczas wykonywaniu pracy zdalnej niedozwolone jest:  

1) udostępnianie innym osobom danych służących do uwierzytelnienia w systemach 

informatycznych i/lub programach (m.in. poprzez pozostawienie w miejscu widocznym 

lub oczywistym zapisanego hasła dostępu do bazy danych, systemu lub sieci), jak również 

jego współdzielenie z osobami trzecimi 

2) przekazywanie informacji chronionych, danych osobowych bez zabezpieczenia hasłem,  

w szczególności w treści wiadomości e - mail  

3) przekazywanie hasła do zabezpieczonych informacji tą samą drogą komunikacji, którą 

przekazywany jest zabezpieczony hasłem plik lub pliki 

4) samodzielne niszczenie dokumentów służbowych w miejscu realizowania pracy zdalnej,  

w szczególności wyrzucanie dokumentów do zwykłych śmietników  

7) udostępnianie służbowego sprzętu lub sprzętu wykorzystywanego do realizowania zadań 

służbowych innym osobom 

8) dzielenie się informacjami poufnymi z innymi osobami, w szczególności domownikami, 

współlokatorami, znajomymi i in. 

9) logowanie się na konto innego użytkownika 

10) zabieranie dokumentów bez zgody Pracodawcy, a w szczególnie ich oryginałów  

12) niezwrócenie dokumentów 

13) niepotwierdzenie z Pracodawcą zakresu zwróconych dokumentów 

14) wpuszczanie do pomieszczeń, w których wykonywana jest praca, osób nieznanych  

i dopuszczanie ich do kontaktu ze służbowym sprzętem komputerowym lub 

dokumentami służbowymi, w tym pozostawianie osób nieupoważnionych bez nadzoru 

15) otwieranie poczty elektronicznej pochodzącej od nieznanych nadawców, a w szczególności 

załączników 
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ROZDZIAŁ IV 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12. 

Dyrektywy 

1. Przystępując do wykonywania pracy zdalnej Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się  

z Regulaminem, co potwierdza pisemnym oświadczeniem (Załącznik nr 3) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie wewnętrzne 

procedury obowiązujące w szkole oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególnie 

z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Regulamin pracy zdalnej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 

 

      Regulamin pracy zdalnej 

           został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  

z dnia 9 listopada 2020 r.  

 

 


