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Warunki formalne

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu
wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą,
w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności
z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość (praca zdalna).

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania
pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:
1) przy zawieraniu umowy o pracę albo
2) w trakcie zatrudnienia.



Warunki formalne

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:
1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich
odwołaniu lub

2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy
pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia
oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada
warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.



Warunki formalne

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym
między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy
u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa –
w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe,
pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, po
konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym
u danego pracodawcy.



Warunki formalne
W porozumieniu oraz regulaminie określa się w szczególności:
1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów
3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego
4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego

pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku
pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną

5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego
pracę zdalną

6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa

i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych
8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji

oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy,
w tym urządzeń technicznych



Warunki formalne

W przypadku wykonywania pracy zdalnej informacja, o której mowa
w art. 29 § 3 kp, obejmuje dodatkowo co najmniej:

1) określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze
znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną

2) wskazanie osoby lub organu, odpowiedzialnych za współpracę
z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do
przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej



Warunki formalne

Pracodawca jest obowiązany:

1. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia
pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy
zdalnej

2. zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń
technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć
niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją
i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych
do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej
oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej

3. pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane
z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony
w porozumieniu lub regulaminie



Warunki formalne

4. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc
techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego
pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych,
niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez
pracodawcę.



Warunki formalne

Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury
ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż
i szkolenie w tym zakresie.
Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub
elektronicznej zapoznanie się z procedurami, o których mowa powyżej oraz
jest obowiązany do ich przestrzegania

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej
przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, na zasadach
określonych w porozumieniu lub regulaminie.



Czynności kontrolne

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca
wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych
nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną
i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób
zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia
w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, zobowiązuje
pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie
albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.



Kontrola

Kontrola wykonywania pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych
osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem



Obowiązki pracodawcy

Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu
wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania
takiej pracy.

Pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną
przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi
pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy,
z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej na
zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.



Obszary dokumentowania – obszary rozliczalności 
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Obszary rozliczalności przetwarzania

 konieczność realizacja zasad rozliczalności przetwarzania określonych
w art. 5 rodo

 spełnienie przesłanek dopuszczalności przetwarzania – art. 6 i 9 rodo
 wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych
 uwzględnianie ryzyka naruszeń praw lub wolności osób fizycznych
 konieczność dokumentowania przetwarzania danych osobowych

w odpowiednich politykach, rejestrach, umowach, dokumentacji
związanej z naruszeniami

 zabezpieczenie przed odpowiedzialnością administracyjną
(uprawnienia naprawcze, w tym administracyjne kary pieniężne
orzekane przez organ nadzorczy – Prezesa UODO)

 zabezpieczenie przed odpowiedzialnością względem osób, których
dane dotyczą



Polityki (procedury) z zakresu pracy zdalnej

 czym jest praca zdalna i wobec kogo mają zastosowanie jej zasady

 kto ustala formalne sposoby i kanały przepływu informacji w ramach
pracy zdalnej i informuje o nich użytkowników

 kto dokonuje stopniowania dostępu i uprawnień użytkowników
(nie wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkiego)

 zasady dostępu do zasobów, oprogramowania, sprzęt, Wi‐Fi, łączenie
przez VPN

 zasady korzystania z dokumentacji papierowej

 zasady korzystania z poczty mailowej

 zasady kontroli pracowników/użytkowników

 procedury kryzysowe



Procedury awaryjne

 kontakt w przypadku kradzieży urządzenia przenośnego, jego
zniszczenia lub utraty danych

 kontakt w przypadku problemów technicznych, problemów
z oprogramowaniem

 kontakt w sprawie kopii zapasowych
 kontakt w przypadku konieczności przesłania między użytkownikami

plików dużych rozmiarów zawierających dane osobowe lub
informacje mające istotne znaczenie dla Administratora



Odpowiednie przygotowanie pracowników do pracy zdalnej wymaga zapoznania
w szczególności z:

 zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy w warunkach domowych

 zasadami organizacji środowiska pracy

 zasadami zarządzania sobą w czasie

 zasadami obsługi powierzonych urządzeń

 zasadami kontaktu

 zasadami działania w sytuacjach kryzysowych

 zasadami prowadzenia wideokonferencji

 zasadami ewidencjonowania czasu pracy

 zasadami bezpiecznego korzystania z sieci

 zasadami ochrony danych osobowych w obszarze techniczno‐organizacyjnym

 procedurami dotyczącymi obsługi naruszeń ochrony danych osobowych

 procedurami reagowania na żądania osób, których dane dotyczą



Środowisko pracy zdalnej

odpowiednia 
organizacja 
miejsca pracy 
(wytyczne)

bezpieczeństwo 
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służbowych w miejscach, które 
nie gwarantują zapewnienia 

poufności 

zakaz udostępniania 
służbowych urządzeń 
osobom postronnym, 
w tym domownikom

zabezpieczenie służbowych 
danych przed dostępem tych 
osób i kontrola korzystania 

z urządzenia

używanie haseł 
dostępowych                            

i zapewnianie ich 
poufność także wobec 

domowników

blokowanie komputera przy 
każdym odejściu od stanowiska 

pracy



Dziękuję za uwagę


