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UMOWA O PRACĘ W FORMIE TELEPRACY 
 

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

        (pieczęć pracodawcy)                                                                   (miejscowość i data) 

 

UMOWA O PRACĘ W FORMIE TELEPRACY 

zawarta w dniu ........................ r., 

pomiędzy 

………………….............................................................................................................................., 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną/zwanym dalej Pracodawcą,  

a Panią/Panem ........................................................................................................................, 

zamieszkałą/zamieszkałym w………………………………………………………………………………….………… 

zwanym dalej Telepracownikiem. 

Umowa zostaje zawarta na okres próbny / czas określony / czas nieokreślony / czas 

wykonywania określonej pracy. * …………..…..….………………………. . 

§ 1 

Strony umowy ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1. Stanowisko: ................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………….. (Jednostka organizacyjna 
struktury pracodawcy stanowiska pracy Telepracownika) 

2. Wykonywanie pracy poza zakładem pracy przy wykorzystaniu środków komuniacji 
elektronicznej zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

3. Miejsce wykonywania pracy: ........................................................................................ 
4. Przekazywanie wyników pracy Pracodawcy dokonuje się za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, głównie poczty elektronicznej. 
5. Wymiar czasu pracy: .....................................................................................................  
6. Wynagrodzenie zasadnicze: ......................................................................................... 
7. Wynagrodzenie będzie wypłacane do ………….. dnia miesiąca przelewem na 

wskazany przez pracownika rachunek bankowy. 
8. Pracodawca zobowiązuje się:  

a. dostarczyć Telepracownikowi sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania 
pracy w formie telepracy, spełniające wymagania okreslone w roz. IV dz. 10. 
K.p., a; 
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UMOWA O PRACĘ W FORMIE TELEPRACY 
b. ubezpieczyć sprzęt, a także pokryć koszty organizacji stanowiska pracy, 

instalacji, serwisu i konserwacji sprzętu; 
c. zapewnić Telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia z 

obsługi sprzętu. 
9. Inne postanowienia: ……………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

Telepracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać na 
terenie zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami, a także korzystać z 
pomieszczeń socialnych i prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej. 

§ 3 

Termin rozpoczęcia pracy w formie telepracy ustala się na dzień: ...................................r. 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące i obowiązujące u Pracodawcy przepisy prawa pracy. 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

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

     (data i podpis telepracownika)           (podpis pracodawcy) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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