
 

Zarządzenie Nr 16 /2020/K 

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” 

w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 03.11.2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu 
 
Na podstawie 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. 2020 poz. 374 z późn. zm.). zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  
 1. Wprowadzam Załączniki nr 5,6,7 i 8 do Procedury  pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników ŚDS 
„Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu wprowadzonej zarządzeniem nr 7/2020/ K Dyrektora ŚDS 
„Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu z 26.08.2020 r w brzmieniu:  
 
1)  Załącznik nr 5 do Procedury do procedury  pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników ŚDS 
„Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu wprowadzonej zarządzeniem nr 7/2020/ K Dyrektora ŚDS 
„Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu z 26.08.2020 r.  Upoważnienie do przetwarzania danych (praca 
zdalna). 
 
2) Załącznik nr 6 do Procedury  pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu wprowadzonej zarządzeniem nr 7/2020/ K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu z 26.08.2020 r – Oświadczenie. 
 
3)  Załącznik nr 7 do Procedury  pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu wprowadzonej zarządzeniem nr 7/2020/ K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu z 26.08.2020 r - Protokół przekazania sprzętu do pracy zdalnej 
 
4) Załącznik nr 8  do Procedury  pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu wprowadzonej zarządzeniem nr 7/2020/ K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w 
Kędzierzynie – Koźlu z 26.08.2020 r - Ewidencja czynności pracy zdalnej za miesiąc .................... / za 
okres pracy od .................. do ................... 
 
2. Załączniki standaryzują  sposób dokumentowania zadań dla wszystkich pracowników ŚDS „Promyczek” 
wykonywanych w formie pracy zleconej, upoważniają ich do wypożyczenia sprzętu a także upoważniają 
do przetwarzania danych.  
 
§ 2.  
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
 

                                                                                                                                      DYREKTOR 

                                                                                                                 Środowiskowego Domu Samopomocy 

                                                                                                                                      „Promyczek” 

                                                                                                                                 Mgr Anna Brągiel 03.11.2020 r. 

                                                                                                                           



Załącznik nr 5 do   

Procedury pracy zdalnej wykonywanej przez  

pracowników ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 
Upoważnienie do przetwarzania danych (praca zdalna) 

 
 

W związku z powierzeniem Pani/Panu wykonywania pracy zdalnej upoważniam Panią/Pana 

…………………………………………………………… Stanowisko: …………………………..………  

do przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej jak i papierowej poza siedzibą Środowiskowego  

Domu Samopomocy „Promyczek”  w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązków służbowych wynikających z powierzonego Pani/Pana zakresu czynności.  

 

Upoważnienie obowiązuje od dnia ……………………….…. do dnia…………………….…… 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych obejmuje wyłącznie miejsce wykonywania pracy zdanej określone  w 

powierzeniu tj. Pani/Pana miejsce zamieszkania pod adresem ……………..…………………….................  

 

Upoważnienie obejmuje również możliwość przemieszczania się z dokumentacją papierową z miejsca 

wykonywania pracy zdalnej do siedziby pracodawcy tj.  ŚDS „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11w 

Kędzierzynie-Koźlu.  

 

Na podstawie niniejszego upoważnienia jest Pan/Pani zobowiązana/y do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie we wskazanym zakresie oraz zgodnie z przepisami RODO. Informuję, iż podpisane przez 

Pana/Panią zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, obowiązuje w każdym miejscu 

wykonywania obowiązków służbowych, również w przypadku wykonywania pracy zdalnej. Reasumując, 

zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, obowiązuje w trakcie trwania jak i po ustaniu 

stosunku pracy tj. przez czas nieokreślony.  

…………………………………………………….. 

          (data i podpis Administratora Danych Osobowych)  

 

 

 

Oświadczenie pracownika 

 
Oświadczam, iż o niniejszym upoważnieniu i jego zakresie zostałam poinformowana w dniu 

…………………………………..  oraz że rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych 

w nim postanowień i wytycznych oraz, że zabezpieczę dokumenty w wersji papierowej              i elektronicznej 

przed ich naruszeniem. 

 

……........................................................................  

         (data i podpis osoby której dotyczy upoważnienie) 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do   
Procedury pracy zdalnej wykonywanej przez  

pracowników ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu 

 

…………………………………………………………  

       (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, iż zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z: 

a) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – dalej RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 r. oraz z wprowadzonymi i wdrożonymi do stosowania przez Administratora Danych 

procedurami i dokumentami związanymi z ochroną danych osobowych. Przyjmuję do 

wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuję 

się do ich stosowania, 

b) Regulaminem pracy zdalnej wprowadzonym zarządzeniem nr 7/2020/K  Dyrektora 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie -Koźlu z dnia 26.08.2020 

r.  oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. 

 

2. Zobowiązuję się do:  

a) zachowania w tajemnicy - nieujawniania danych osobowych, oraz sposobów ich zabezpieczeń 

nieuprawnionym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym w jakiejkolwiek formie 

bez zgody uprawnionego przełożonego. Informacje zobowiązuję się zachować w tajemnicy 

również po ustaniu zatrudnienia,  

b) zabezpieczenia danych osobowych przed ich naruszeniem (zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem itp.),  

c) zabezpieczenia powierzonych sprzętów, dokumentów, materiałów biurowych i technicznych 

oraz wykorzystywania ich wyłącznie do celów służbowych. 

 

3. Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie prywatnego numeru telefonu w celu realizacji spraw 

służbowych w okresie trwania pracy zdalnej,  

 

4. Naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych w zakresie wskazanym powyżej, będzie 

stanowić podstawę do podjęcia przez pracodawcę przysługujących mu środków prawnych i może 

stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie przez Pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązanie 

przez pracodawcę tejże umowy, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.   

 

                                       

………………………..…………………………….……  

                                                                                                            data i czytelny podpis pracownika  

 

 

 

 
                                                                                      



 Załącznik nr 7  
do Procedury pracy zdalnej wykonywanej przez  

pracowników ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu 
  

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO PRACY ZDALNEJ 

 

 

 

Sporządzony w dniu …………… 

 

 

Pracownik ………………….. potwierdza, że otrzymał do wyłącznego korzystania w celach służbowych 

tj. wykonywania pracy zdalnej mienie będące własnością pracodawcy, składające się    z następujących 

elementów: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Nr seryjny Ilość 

    

    

    

    

    

    

 

Uwagi do stanu powierzonego mienia: …………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………...….. 

 

Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia. 

 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w mienia – pracownik obowiązany jest do okazania   i zwrotu 

składnika mienia. 

 

 

  …………..…………………………….……                              …………..…………………………….……  

      podpis pracodawcy                                                       data i czytelny podpis pracownika  

 

 

 

 

 

…………..…………………………….……  

data i czytelny podpis informatyka  



                                                                                      Załącznik nr 8 do  
Procedury pracy zdalnej wykonywanej przez  

pracowników ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu 

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

Imię i nazwisko pracownika 

Ewidencja czynności pracy zdalnej 

za miesiąc .................... / za okres pracy od .................. do ................... 

W związku z poleceniem prowadzenia ewidencji pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 7 w związku z ust. 6 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. poz. 374 ze zm.) 

przedkładam poniżej ewidencję wykonywanych czynności pracy zdalnej. 

L.p. 
Data 

czynności 

Godzina 

rozpoczęcia 

pracy 

Godzina 

zakończenia 

pracy 

Czynności wykonane 

Forma pracy 

zdalnej 

(telefon, 

Microsoft 

Teams, Zoom 

itp.) 

Dodatkowe 

informacje 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

 

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

                                                                                                                                  podpis pracownika 

 

 


