
Zaruądzenienr 100/2020

Ręktora OlsĄńskiej SzkoĘ Wyższej
z dnia 9 listopada 2020 t.

w sprawiewprowadzenia

,,Instrukcji postępowania z dokumentami podczas pracy zdalnej" w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

w zlłiązklu z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zrvalczaniem COVID-l9

Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsźynskiej Szkoły Wyższej orazart,5l ust. 1 ustawy z dnia

20 lipca 20 18 r. _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zutiązku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku

o szczególnych rozvłiązaniach zvliązanych z zapobieganiem, przeciwdzińaniem i zwalczanięm COVID-I9,
innych chorób zakahtych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych @z.U.poz.374 z2020 r.), zuządzart,

co następuje:

§l

W związku z sfiacją spowodowanąrozptzesttzenianiem się wirusa COVID-l9, wprowadza

się Instrukcję poĘpowania z dokumentami podczas pracy zdalnej w OlszĘńskiej Szkole Wyższej,

którastanowizńącznikdoniniejszegozarządzenia.

§2

Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



Załqc:nik da Za.ł:tld,:enia nł ]aa/2020 Rektorcł OSW
: d:lia 9 lisiopada 2a20 r.

lnstrukeja p*§ięp*wfiftFc z dokume§tl§ret§ podeutr§ proey

zdcle"tej w Slszfyńskiej §zk*§e Wyższe§

1) Definicje

Jednostka - rozumie się przez to Clsz|yńską Szkołę Wyższąw Olsztynie;

Kierownik jednostki - rozumie się przazto Rektora Olsztyńskiej SzkoĘ, Wyższej w ClszĘnie;

Fracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub

spółdzielczej umowy o pracę, $rnowę ziecenie, mno]ilę o dzieło"

2) Decyzja o pracy zdalnej zwykorzystaniem dokumentów

1. Kierownik jednostki podejrnuje deeyzję o ""łry,razenli-: zgody na wykołeywanie pracy zdalnej z
łvykorrystaniem słuzbowycłr doktrmentów papierowych w stosunku do jednego pracownika,

grupy pracowrlików iub wszystkioh praccwników wyłącznie w s3tuacji, gdy:

a. nie został v.,droźcny elektroniczny obieg dokumentów, lub zakres zadań nie zostŃ objęty

elektronicznym obiegiem dokumentów, lub
b. nie rna moziiwcśei wykonania za ,ań poprzez ptacę zóaLną z wykorzystaniem rvyłącznie

systeniów informatycznych, lub
c. nie rna nrożii"vości Łidostępnienia pracownikowi zaszyfrcwanych eiektroaicznych kopii

dokumentów, iub jeżeii icŁ digitalizacja będzie wymagała niewspółrniertie dużych
nakładów.

2. Decyzja wydawana .jako zlecenie wykona:ria zadań w sposób przy}ęlry w jednostca w fomie
pisemnej.

3) Wydawanie dokumentów

1, Pracownikowi wydawaire sąvł-yżącznie tę doki:rnenty, które są rriezbędne cio reallzacji zadatl.

2. Oceny niezbędności wydawanych dokumentów dokoiruje bezpośredni przeŁożony danego

pracownika
3, Dokumenty wydawane są w sposób zapewniający ich,;ozliczenie na czas nie dłuższy niż do końca

tygodnia, w któryrn zastały wydane. W sytuacji, gdy wymaga tego cłlarakter ptaoy z
dokumentami, ptl uzgodnieniu z bezpośre<inirn przeĄożonym, dokumeniy mogą zostać wydane na
dfużsry okłes. Fakt terr naleĘ odnotować w Prałokole wydanicł i cdbioru dokumenłów

stanowiącym zŃącz*iknr 1 do niniejszej instr*kcji.
4. Pracownik przygotowuje dokumenty niezbędne mu do wyk_onlT,vania pracy i sporządza ieh

ewidencję w Płotokole wydania i odbioru dokumentów.

5. Bezpośredni przeŁcżawy dokcnuje oceny dckuinentów poti względenr niezbędności ich w},dania

pracownikolłłt uazweryfrkuje zgo<lność sporządzonego pFzez pracownika zestawienia



4) Odbiór dokumentów

1, tsezpośredni przełoż-cny praeownika w rnomeneię zdawania ptzez niega doku_mentów, dokonuje
oceny ich stanu i ilośei,

ż. W przypadk1-1 braku stwierdzan;rch zrńszęzęń i*b s{wierdzenia koinp|etr:ości rwracanych
dokumęntóvr, osoba <ickonu.jąca odbioru potwierdza ten fakt własnoręeznynr podpisenl w
Protokale wydcłnia i adbioru cłokumentów"

3. W przypadku stwierdzonych Łlłaków lub uszkodzeń osoŁ,a odbierająea sparząĄzanotatkę, w której
opisuje stwierdzone braki lub uszkodzęnia. Praeownik zóaląey dokumenty składa pisemne
lvyjaśnienia dłiyeząca przyczyft braków 1u'* uszkodzęń.

4. Notatka wr&z,7, w;,jaśnier:iami ptztkarywana jesi Kierownikowi.jednostki.
5. 'W prrypadku braków iub uszkodzeń cor.,odujących naruszcnię bezpieczeństwa danych

csobowych stosuje się zasady pcstępcwarria vł przypadku podejrzenia naruszenia określone w
FoliĘce Ochrony Dan3lclr"

5) Postępowanie z wydaną dokumentacją

1. lfr/ydana dokuinentacja stano-wi własność Jcdnostki.
ż. Pracownik z ehwllą ",q,dania dokurterriów ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Praeownik zobowiązan;l jest wykorzystywać dał-ę za,uarie .N pobranyclr dakumentach v,yŁącznie

w celu reaŁtzacjt zać,ań służ"Oowyełr,

4. Fracownik zobawiązany jest zapewnić bezpieczeństwo danych oscborłych zawarĘch w
pobranych dokumentach na zasadach okreśionych w Poliryce Oehrony Danyeh ataz zasadach
niżej opisanyclr.

5, Podczas przeważenia pobranyeh dokumęptów pracownik:
a. przeehcwuje dokumenĘ w sposób:

uniemozliw,iaiący zapaz*an,re się z ieh treśe ią ptzez osoby nieupławnione,
zape,NniĄący oehronę przed łvarunkami środowiskowyrni mogącymi spowodować ich
uszkoCzenie,

b. po pobraniu dokumerrtów i op1,1szczeniu zakłaCu prac}, udaje się bezpośredrrio do mlejsca
wlrkonyrł,ania praay zdalnej" alł;o przewozi je i:ezpcśrednio z iniejsea r,ł3,konyvania pracy
zćlainej do za-kładu piacy,

c. o ile tc mozli-we, nie przeu,ozi <iokumentów publicznyrni środkanri transpo$łr,
d. nie pozostawia dokumęntórv bęz*adzcrru{np. lv samochodzie),
e. nie przekazuje icłl do ptze-xiezienia osoironr trzecinr,

6. Frzechowując dokurnent w rniejscu -wykony"waniapracy zdaklej, praeowrrik:
a. przeclrowuje je w zamkniętej szufladzie, półee lłlb szafie aibo w miejscu niedcstępnyrn dia

dornowników lub osób przebywająeych w rniejscu wykonywaniapra.cy zdalnej,
b. zapewnia, żeby łiokumenty *ie uległy zirliszczęztiu w sposób przypadkorły lub umyślny.
c. zapewnia. żeby dokumenĘl przecholą,rrrał,e byĘ daieko ad źrcdŁa og*ia lub wysokiej

temperatury, a także wil goc i łub bezpośrednie gc zamg częnia.
7. Wykonując zadania służbowe, pra-cownik:

a. zapewnia. że domownicy lub osoby przebyłva_iące w rniejscu wykonywania pracy zdalnej,
nie mogą zapoznaó się z treścią dokumentów,

b. nie pozostawia dokumentów bez opieki iub w spcsób porvva|ająey na zapoznanie się z ich
treścią przez osoby nieuprawnione {zasada czystego biurka), ;

c. zapewnta, żeby dokilrnenĘ wykorrysĘwane byĘ daleko cł źróóła ognia lub wysokiej
ternperatury, a także wi l goc i iub bezpośrednie go za7fto lzęnia,

d. nie spoĄrwa posiłków lub napo.jów bezpośrednio przy pobranych dckumentach,
e. korrysta z dokumentów w sposób niezabwzających ieh pierwotnego ułozenia,

\



f. nie wykonuje kopii lub zdjęć dokurnentów baz vvyraźnego polecenia bezpośredniego

przeŁażonega,
g. wyłącznie na wyraźne polecenie bezpośredniego przęłożonego dopuszczalne jeSt

przesyłanie kopii lub zdjęó dok-rmęntów drogą elei<trołliczną; przesyłanie możliwe jest

wyŁąeznle w f,otmie zaszyfrowałej, a hasło do przesyłanych plików przekazywane jest

innym środkiern komu:rikacji niż w3,korrystany do przesłania dokumentórv.

8. W przypadku iworzenia notatek, projektów dokr.łmentów, zestawień lub innych zawierających

dane osobowe arkusry, po iclr wykorzystałiu, pracownik:

a. niszczy je w niszczarce zapęwnia.jącej oięcie dokumentów w skrawki (nie w paski), jeżeli

taką posiada,

b, gromadzi w},tworzone arkusze zułłierająee Cane oscbowe w cCdzielnej teczce i postępuje

z nirni z godnie z zasadami op isanym i w nin iej szej insirukej i,

6) Zgłaszanie naru§zeń

1. Pracownik zcbowiązany jest nierwżacznie zgŁa"szać rvszeikie zdarzenia skutkujące naruszeniem

danycłr oscbowyclr bezpośrednietnu, przełozonemu, Kierownikowi Jednostki lub inspektorowi

Ochrony Dan3,łh.
2. Do zdarzeń skutkr_ljących naruszeniem danycit osobowyeh zaliłza się w szczególności:

a, zagilbienie Xub kradzieź dokumentów,

b. zniszczenie dckurnentów w sposób unięmozliwiając.ll lub znaezaie ufuudniający

odcz}tanie ieh treśei,
c. u.jawnienie treśei dokł:nreritów osobom nieuprawnionym,
d. dopuszezełtie do rvykonarria kopii iub zdjęć dokumentórą,w sposób nieuprawniony.

I



zaĘcznik nr I do instrukcji postępowania z dohtmentami podczas pracy zdalnej
do Zarzqdania nr 100/2020

Protokót wydania i odbioru dokumentów

Zestawienie dokumentów wydanych pracownikowi w dniu:

Zobowiązanie pracownika :

1. Zobowiązuję się zwrócić dokumenty do dnia:

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów podczas ich przenoszenia i

przechowywania poprzez ich stosowne zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieŻąoraz

ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

3. Zobowiązuję się do stosowania lnstrukcji postępowania z dokumentami podczas pracy zdalnej

Podpis pracownika:

Lp. Nazwa dokumentu/teczki
Nr teczki/sprawy
zgodnie z JRWA

Uwagi do stanu
dokumentacii

Zatwierdzam do wydania ww. dokumenty: Potwierdzam zwrot wydanych dokumentów w stanie

zgodnym ze stanem ich wydania:

data i podpis osoby zatwierdza data i podpis oso jącej)


