
STAROSTY OTWOCKIEGO

z血ia …息甲山高は誹埠の

w sprawie wprowadzenia Regulam血u Pracy Zdalnej dla pracownik6w

Starostwa Powiatowego w Otwocku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz糾zie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 22 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia l grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia okre鍋nych ograniczeh, nakaz6w i zakaz6w wzwi翠ku z

wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z　2020　r. poz. 2091) zarzadzan,

CO nast?PI卿e:

§ 1. W zwiazku z wprowadzeniem pracy zdalnej dla pracownik6w Starostwa

Powiatowego w Otwocku wprowadzam Regulamin Pracy Zdalngj w Starostwie Powiatowym

w otwocku, StanOWiapym zal雀cznik do niniejszego zarzadzenia"

§ 2. Zarzadzenie obowia垂e do odwo書ania.

§ 3. Wykonanie zarzedzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu

§ 4. Zan翠dzenie podlega publika郎W Biuletynie Infomaqii Pul)1icznQj Powiatu

Otwockiego.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

w Starostwie Powiatowy血w Otwocku

囲

Postanowienia og6血e

l, NiniQjszy Regulamin okresta zasady wykonywania pracy zdalnej oraz zwiazane z tym prawa

i obowiqzki w Starostwie Powiatowym w Otwocku reprezentowanym przez Staroste (dalej jako

Pracodawca,,) i Pracownik6w w zwiazku z przeciwdzialaniem i zapobieganiem rozprzestIZeniania

Si? COVID-1 9.

Ilekro6 w Regulaninie jest mowa o:

l) Pracy zda血ej - nalerty przez to rozumie6 prac? Okreston脅w unowie o prac?, unOWie

zlecenia, umOWie o wsp6bracy oraz imej umowie cywilnoprawnQj lapzacej Pracownika

z pracodawca, Wykonywana przez czas oznaczony poza miejscem jej stalego wykonywania

w zwi評ku z przeciwdzialaniem COVID-1 9, jeZeli wykonywanie pracy poza takim miQjscem

jest mo乞Iiwe,

2) Pracowniku - naleZy przez to rozumie6 0SObe zatrudnion雀W OParCiu o umow? O PraC? OraZ

ima unowe eywilnopraw喝W tym unOW? Zlecenia, unOWe O WSP6わracy, umOW? O dzielo,

je§li realiza匂a tQj umowy wi唾e sie z wykonywaniem obowiazk6w na rzecz Pracodawcy

w miejscu ich stalego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawc?.

3. Praca zdalna nie stanowi telepracy, O kt6rej mowa w art. 67(5)-67(17) Kodeksu pracy.

§2

Warunki dopuszcza血osti pracy zda血ej

Pra∞Wnik jest zobowiazany do §wiadczenia pracy zdaln匂W ZWiazku z przeciwdzialaniem

COVID-19 na podstawie polecenia Pracodawcy oraz upowaZnienia do przetwarzania danych

osobowych, kt6rego wz6r stanowi zalapmik nr l do niniejszego Regulaninu.

§3

Prawa i obowiazki Pracodawcy

l. Pracodawca zobowiazuje sie do, udzielania infomaQji merytorycznych oraz organizowania pracy w

SPOS6b unoZliwi斬cy Pracownikowi prace zdaln雀.

2. Pracodawca moZe udostepni6 pra∞Wnikowi niezbedne narz?dzia do wykonywania pracy zdalnej

takich jak np. 1aptop.

3. Pra∞dawca ma prawo kontroIowa6 wykonywanie pracy zdaln匂OraZ Zada6 od pracownika

informaQji o jQj wynikach.



§4

Prawa i obowi響Zki Pracownika

l. Pracownik wykon可e prac? Zdalna w mi匂SCu Zamieszkania lul) imym miQjscu uzgochionym

z pracodawca. Pracownik jest zobowiqzany do wykonyw狐ia pracy zgodnie z tre誼糾mowy Iapzacej

go z Pracodawca oraz zakresem obowiazk6w.

2. Ponadto Pra∞Wnik zobowiqzuje sie do:

1) pozostawania dyspozycy担ym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy

i przカmowania do realiza匂i bie砕cych zadah w ranach zckresu jego obowiqzk6w, W

szczeg61no§ci z wykorzystaniem §rodk6w komunika匂i elektroniczn窃

2) bie牽cego infomowania o wynikach sw匂匂PraCy OraZ PrZedstawiania wynik6w sw(塙pracy

bezpo料edniemu przeIo乞Onemu,

一∴∴ 3) potwierdzania obecnofoi w pracy w spos6b okre§1ony przez Pracodawc?, bezpo§redniego

p重乙虞o乞oneg〇 ・

3. Pracownik zobowiazuje sie zorganizowa6 stanowisko do pracy zdalnej w spos6b zapewni祖Cy

bezpieczne i higieniczne wanmki pracy, OraZ We wlasnym zakresie zapew謙sprz?t niezb?dny do

Organizadi pracy, W tym dost印do intemetu na wlasny koszt.

§5

Ochrona血formacji i danych osobowych

l. Pracownik zobowiaz可e sie do zal)eZPieczania dost?Pu do sprz?tu SIuzbowego oraz posiadanych

danych i infomady (W tym tak2e zn匂d函CyCh sie na noinikach papierowych) przed osobami

POStrOmymi, W tym WSP6lnie z nim zamieszk函Cymi, OraZ PrZed 2miszczeniem.

2. Wykonywanie pracy w fomie zdalngj nie zwalnia pracownika z obowiqzku przestrzegania

POStanOwie丘Polityki ochrony danych osobovych prz)扉tej u Pracodawcy wraz z dokl.mentami

POWiazanymi, W tym W SZCZeg6lnoSci postanowieh niniejszego Regulaminu.

§6

Postanowienia ko丘cowe

l. Praca zdalna jest wykonywana przez czas okre§1ony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca moze

dowolnie ksztaitowa6　okres wykonywania pracy zdalnej, uWZgl?dnig由C StOPieh zagroZenia

rozprzes億Zehianiem si? COVID-1 9 na danym obszarze.

2. Przed przystapieniem do wykonywania pracy zdaln匂Pracownik zapozn雀je z trefoia niniejszego

Regulaminu, WZ6r o§wiadczenia stanowi zalapznik ur 2 do hiniejszego Regulaminu

3. W sprawach nieuregulowanych niniQjszym Regulaninem zastosowanie zn匂da wewn印zne

procedury obowiap両ape u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechrie obowi年Zujapego.



UPOWAZNi各NI各

DO PRZETWARZANIA DANY⊂H OSO田OWYCH

(W重6営)

_　W zwlaZku z kon-eCZnO5c'a 「eallZaql ObowlaZk6w p「∂COWn-CZyCh poza sledzlba w zwlaZku z



oSwiadczenie pl.a CoWれika

Niniejszym oSwiadczam, Ze zapoznaiem(・Iam) sie z ReguIaminem pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w
〈　otwocku i zobowiazuje sie do jego p「zestrzegania.

Jednocze§nie oznajmiam, Ze:

・ Znane Sa mi zasady oc血ony danych osobowych wynik魂ce z funk匂omjacych w organiza車

procedur ochrony danych osobowych i zobowi雀Z可e si? do ich przestrzegania w trckcie

Wykonywania pracy zdalnej ,

・ ZObowi饗uj? Sie do zorganizowania stanowiska do pracy zdalnej w spos6b zapewni轟cy

bezpiec狐e i higieniczne warunki pracy,

・ ZObowiqztje sie do wykonywania obowi生水6w s血Zbowych w ramach pracy zdalnQj z

POSZ狐OWaniem i ochron? infomapji poufhych i imych tdyem血c prawnie chronionych, W

tym taiemhicy przedsiebiorstwa lub danych osobowych, a talze infoma垂, kt6rych

ujaunienie mogloby narazi6 Pracodawce na szkode.

/imie i nazwisko Pracownika/

/dziat, StanOWisko/


