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         ………….……, dnia ………..... 2020 r. 
…..........................................      /miejscowość/  

…......................................... 
/pieczęć oraz nazwa i adres placówki/  

      

     Pan / Pani  

     …........................................................... 
     /imię i nazwisko pracownika / zleceniobiorcy /  

 

POLECENIE WYKONYWANIA PRACY  

POZA MIEJSCEM JEJ STAŁEGO WYKONYWANIA (PRACA ZDALNA) 

 

 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 

 

polecam Panu / Pani wykonywanie pracy (określonej w umowie o pracę) poza miejscem dotychczasowego  

jej stałego wykonywania (praca zdalna) w okresie od dnia ……….… marca 2020r. do odwołania,  

przy czym nie krócej niż do dnia ………… 2020r.  

  

W związku z powyższym wskazuję: 

1. przy realizacji swoich obowiązków nadal podlega Pani swojemu dotychczasowemu przełożonemu;   

2. przedstawiciel pracodawcy ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy zdalnej, przy czym wykonywanie 

czynności kontrolnych wymaga zgody pracownika oraz nie będzie naruszało prywatności pracownika i jego rodziny oraz nie będzie 

utrudniało korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny  z ich przeznaczeniem;  

3. praca będzie wykonywana w Pani miejscu zamieszkania,  

4. w okresie obowiązywania niniejszego polecenia czas Pani pracy wyznaczany jest wymiarem Pani zadań i kształtowany 

przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego 40 godzinnego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 

zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem pracy.  

5. Ma Pan / Pani w dalszym ciągu wypełniać obowiązki pracownicze, możliwe do wykonania w trybie pracy zdalnej, w tym 

w szczególności obowiązek: 

a.  utrzymywania technicznej gotowości przynajmniej jednej drogi komunikowania (telefon, email) z pracodawcą i 

współpracownikami w godzinach pracy; 

b. rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze i działać w sposób nie narażający interesów pracodawcy; 

b.  bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących u 

pracodawcy, w tym w zakresie ochrony danych osobowych;   

c.  stosować się do poleceń wydawanych przez przełożonych wydawanych przy wykorzystaniu środków komunikowania się 

na odległość (telefon, email);  

d.  z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mieniem, w szczególności użytkować powierzone mienie zgodnie z jego 

przeznaczeniem, instrukcjami technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami pracodawcy – wyłącznie w celu 

związanym z pracą;  
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e.  natychmiast zgłaszać pracodawcy awarii lub innych problemów z obsługą powierzonego sprzętu. 

f. zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, powzięte w związku z wykonywaniem obowiązków, w szczególności 

wszelkich danych i informacji zawartych w dokumentach oraz na  informatycznych nośnikach wykorzystywanych w pracy;   

g. zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach; 

h. bez uprzedniej pisemnej zgody pracodawcy zakaz gromadzenia, przetwarzania, kopiowania oraz rozpowszechnianiami w 

jakikolwiek inny sposób danych wykorzystywanych w pracy zdalnej;  

i.  kontaktować się z pracodawcą przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość (telefon, email), w tym 

przekazać niezwłocznie informację o zmianie miejsca wykonywania pracy zdalnej;  

j. przedstawić na wezwanie pracodawcy informacje, wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy.   

 
      …………………………………………………....……. 

    /pieczęć i podpis kierownika placówki /  


