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DK-150-2/21 

Zarządzenie nr 74/2021  

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 30 września 2021 r.  

 

w sprawie pracy zdalnej  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie reguluje zasady i tryb kierowania do pracy zdalnej pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, zwanych dalej pracownikami oraz zasady rozliczania tej pracy. 

 

§ 2 

1. Dopuszczalność pracy zdalnej zależy od charakteru pracy na poszczególnych stanowiskach 

i zakresu powierzonych zadań, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne jest wykonywanie pracy zdalnej w formie zadań zleconych doraźnie, różnych od 

normalnego zakresu zadań i charakteru stanowiska w związku ze szczególnymi potrzebami 

pracodawcy, w szczególności w celu udziału w szkoleniu on-line. 

3.  

§ 3  

1. Świadczenie pracy w formie zdalnej może nastąpić: 

1) z inicjatywy pracodawcy, w tym na wniosek bezpośredniego przełożonego lub 

2) na wniosek pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Decyzja pracodawcy powinna zostać przekazana pracownikowi do końca jego zmiany roboczej 

poprzedzającej dzień pracy zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. W razie wniosku pracownika złożonego w sytuacji nagłej po zakończeniu zmiany roboczej  w 

dniu poprzedzającym dzień pracy zdalnej decyzja może zostać podjęta w dniu świadczenia 

pracy zdalnej przed rozpoczęciem zmiany roboczej. 

4. O zasadności pracy zdalnej decyduje Rektor w stosunku do pracowników bezpośrednio mu 

podległych, a Kanclerz w stosunku do pozostałych pracowników. 

5. Wnioski i decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3 dołączane są do ewidencji czasu pracy. 

§ 4 

 

1. W dniach pracy zdalnej stosuje się zwykły rozkład czasu pracy pracownika, chyba że Rektor lub 

Kanclerz zdecyduje inaczej. 

2. Do rozliczenia czasu pracy zdalnej stosuje się zwykłe zasady rozliczenia czasu pracy wynikające 

z Regulaminu pracy i innych aktów prawa wewnętrznego. 

3. Pracownik świadczący pracę zdalnie sprawozdaje realizację zadań bezpośredniemu 

przełożonemu w formie z nim uzgodnionej. 

4. Do wynoszenia poza budynki ASP narzędzi i materiałów pracy stosuje się zasady ogólne 

obowiązujące u pracodawcy. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 1 października 2021r.  


