
Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy 

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
z dnia 15 lipca 2020 roku

 w  sprawie  określenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  pracy  w  2020  roku  dla  pracowników  Gminno
– Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w  Odolanowie

Na podstawie art.130  § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz.1040 z późn.zm.) oraz art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz.1282)  r., zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie wyznacza się
dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, jak następuje:

a) 14 sierpnia 2020 r. za dzień 15 sierpnia 2020 r.
b) 24 grudnia 2020 r. za dzień 26 grudnia 2020 r.

2. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie odbiór
dnia  wolnego w zamian za  dzień świąteczny  przypadający  w sobotę winien nastąpić  w jednym z  niżej
wymienionych dni:

a) 14 sierpnia 2020 r. lub 28 sierpnia 2020 r. lub 31 sierpnia 2020 r. za 15 sierpnia 2020 r.
b) 23 grudnia 2020 r. lub 24 grudnia 2020 r. za 26 grudnia 2020 r.

§ 3.  Dni wolne od pracy ustalone w § 1 ust.1 nie dotyczą pracowników Odolanowskiego Domu Pomocy
Społecznej zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca wykonywana jest również w niedziele
i  święta.  Pracownikom  tym  zapewnia  się  taką  liczbę  dni  wolnych  od  pracy  w  przyjętym  systemie
rozliczeniowym, aby odpowiadała ona liczbie niedziel i  świąt oraz dni wolnych od pracy przypadających
w tym okresie. Wymiar czasu pracy jest jednakowy dla wszystkich pracowników, bez względu na przyjęty
w Centrum pracy system i rozkład czasu pracy i wynosi:

a) w miesiącu sierpniu 20 dni,
b) w miesiącu grudniu 21 dni.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pracownikowi ds. kadr.

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  poprzez  umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara
– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

      Dyrektor Centrum

               /-/ Wojciech Słodkiewicz

Sporządziła: E.Maciejewska


