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Spółka Żabka Polska efektywnie wykorzystuje czas pracy zatrudnionych w niej pracowników i jednocześnie wspiera 

rozwój technologii informatycznych wykorzystywanych w firmie. Digitalizacja procesów biznesowych umożliwia 

pracownikowi za zgodą pracodawcy wykonywanie pracy w miejscu wskazanym przez pracownika z poszanowaniem 

obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych. 

1. ‘Praca z domu’ – jest to wykonywanie przez pracowników obowiązków i zadań określonych przez firmę w 

miejscu zamieszkania pracownika. 

2. Pracodawca dopuszcza możliwość wykonywania pracy przez pracowników w miejscu ich zamieszkania 

przez 3 dni w miesiącu. Dni ‘pracy z domu’ są dniami świadczenia pracy. Nie podlegają one dzieleniu na 

części, godziny itp. Dni niewykorzystane w danym miesiącu nie podlegają wykorzystaniu w miesiącu 

kolejnym. 

3. Opcja ‘pracy z domu’ jest w pełni dobrowolna i może być wykonywana przez pracownika po złożeniu 

stosownego wniosku i uzyskaniu odpowiedniej zgody bezpośredniego przełożonego.   

4. Pracownik świadcząc ‘pracę z domu’ pozostaje przez ten okres w dyspozycji pracodawcy. 

5. Praca wykonywana na zasadach ‘praca z domu’ ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jest 

dopuszczalna tylko na wyraźne polecenie przełożonego i podyktowana jest szczególnym potrzebami 

pracodawcy. 

6. Pracownik świadczący pracę na zasadach ‘praca z domu’ jest zobowiązany do: 

a) wykonywania zadań i obowiązków z należytą starannością i z wykorzystywaniem środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b) pełnej dostępności i stałego kontaktowania się telefonicznego, e-mailowego ze swoim 

bezpośrednim przełożonym i zespołem, 

c) wykorzystywania powierzonego sprzętu będącego własnością firmy wyłącznie do celów 

służbowych. 

7. Pracownik, który chce skorzystać z ‘pracy z domu’, najpóźniej w dniu poprzedzającym ‘pracę z domu’, 

wnioskuje do swojego bezpośredniego przełożonego o zgodę. Dopiero wyrażenie zgody przez przełożonego 

spowoduje możliwość pracy na zasadach ‘praca z domu’ dla pracownika. 

8. Skorzystanie z ‘pracy z domu’ nie jest możliwe, jeżeli obecność w siedzibie pracodawcy jest niezbędna;  np. 

z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań przez pracownika, realizację projektów, cyklicznych czy też 

niecyklicznych, albo istotnych spotkań itp. Skorzystanie z możliwości ‘pracy z domu’ jest też uzależnione od 

liczby pracowników danego działu, którzy w tym samym momencie zawnioskują o ‘pracę z domu’. 
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9. Pracownik świadczący pracę na zasadach ‘praca z domu’ na bieżąco przekazuje wyniki swojej pracy przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (np. poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, telekonferencji). 

10. Zalogowanie do systemu może być momentem rozpoczęcia pracy, może być to też mail wysłany do 

bezpośredniego przełożonego z informacją: „ Rozpoczynam pracę z domu”. 

11. Pracownicy, którzy mają możliwość korzystania z ‘pracy z domu’ są zobowiązani do szczególnej ochrony 

danych, informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy, na których 

pracują będąc poza siedzibą pracodawcy. 

12. W przypadku pojawienia się nagłej potrzeby po stronie pracodawcy np. pilne spotkanie, pracodawca ma 

możliwości w każdym czasie do wezwania pracownika do osobistego stawiennictwa w siedzibie pracodawcy 

co jest równoznaczne z odwołaniem pracownika z pracy w trybie ‘praca z domu’. 

13. Praca w trybie ‘praca z domu’ może odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o sprzęt firmowy - laptop 

firmowy pracownika. Dostęp do zasobów sieciowych Żabka Polska sp. z o.o. odbywa się za pomocą vpn przy 

wykorzystaniu oprogramowania Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. 

14. Każdy pracownik podłączający się do zasobów sieciowych Żabka Polska sp. z o.o. z domu otrzymuje dostęp 
równoważny z dostępem jaki posiada w sieci lokalnej - będąc fizycznie w biurze lub centrum logistycznym. 

15. Pracownik wykonujący ‘pracę z domu’ zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do jej 

wykonywania tzn. pracownik zobowiązany jest zapewnić stabilne łącze internetowe - umożliwiające 

bezproblemowy dostęp do kanału vpn. W przypadku braku lub utraty łącza, pracownik zobowiązany jest do 

powrotu do siedziby pracodawcy. Koszty poniesione w związku z wykonywaniem ‘pracy z domu’ pokrywa 

pracownik (amortyzacja własnego sprzętu, koszt łącza internetowego, koszty prądu itd.) 

16. Za dostarczenie łącza sieciowego, jego stabilność oraz ewentualne naprawy odpowiada pracownik 
wykonujący ‘pracę z domu’. Pracownicy Wsparcia IT nie przeprowadzają diagnoz i napraw łącza sieciowego 
jakie posiada pracownik w domu oraz nie przeprowadzają instalacji sterowników do prywatnego sprzętu z 
jakiego korzysta pracownik wykonujący ‘pracę z domu’ np. drukarka, skaner, itp. IT świadczy standardową 
pomoc w odniesieniu do infrastruktury/oprogramowania Żabka Polska sp. z o.o. w godzinach 7-18. 

17. Pracownik, korzystający z trybu pracy ‘praca z domu’, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż domowe 
biuro odpowiada warunkom określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (praca okazjonalna oraz inicjatywa po stronie 
pracownika). Pracodawca regulując tryb pracy ‘praca z domu’ w aktach wewnętrznych może uzależnić 
możliwość składania wniosków od stosownego oświadczenia w zakresie BHP. 

18. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez pracownika korzystającego z trybu ‘praca z 

domu’ w miejscu wykonywania pracy. 

19. Kontrola może być przeprowadzona w zakresie: 

a) wykonywania pracy, 
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b) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

za uprzednią zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. 

20. Monitoring bezpieczeństwa sieci podczas pracy z domu odbywa się na takich samych zasadach jak 

monitoring sieci w biurze/centrum logistycznym zgodnie z: Polityka Bezpieczeństwa IT.  

21. Pracodawca zobowiązany jest dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania 

pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika 

i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

 

 


