
ZARZĄDZENIE nr 1/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

z dnia 3 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w styczniu 2018r., przysługującego w zamian za święto
przypadające w sobotę.

Na podstawie przepisu art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666 z późn. zm.) 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza, co następuje:

§ 1.  Ustalam dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi dzień wolny od pracy
w związku  z  obniżeniem w okresie  rozliczeniowym wymiaru  czasu  pracy  z  powodu wystąpienia  święta
przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

§ 2. Odbiór dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. przypadający w sobotę winien
nastąpić w dniu: 9 lub 11 stycznia 2018r.

§ 3. Zobowiązuję kierowników Działów do ustalenia z pracownikami dat wykorzystania dodatkowego dnia
wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r. i sporządzenia stosownej
informacji w tym zakresie wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ustalając z pracownikami,  termin wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy,  w zamian za
święto przypadające w sobotę, należy mieć na względzie konieczność zapewnienia właściwej organizacji
pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§  5.  Zarządzenie  podaje  się  do  wiadomości  pracownikom  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Czeladzi oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównym Specjalistom.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi
mgr Aneta Jóźwin-Rybska



Załącznik
           do Zarządzenia   nr  1/2018                       

Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY, W ZAMIAN ZA
ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 6 stycznia 2018r.

L.p. Imię i Nazwisko Data odbioru dnia
wolnego za 6 stycznia

2018r.

Podpis pracownika


