Zarządzenie Nr 189/WO/2020
Burmistrza Skarszew
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy
z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach dzień 24 grudnia 2020 r.
(czwartek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w
sobotę.
§ 2.
O ustalonym dniu wolnym od pracy poinformuje się pracowników i klientów poprzez:
1) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do budynku
Urzędu Miejskiego Skarszewach,
2) zamieszczenie informacji w bip.skarszewy.pl oraz stronie internetowej www.skarszewy.pl.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jacek Pauli

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 130 § 2 KP – pracodawca za święta przypadające
w dni dodatkowo wolne od pracy udziela pracownikom innego dnia wolnego.
Sobota jest ustalona w naszym zakładzie pracy jako dzień wolny od pracy z tytułu zapewnienia
przeciętnie 5 - dniowego tygodnia pracy. Sobota, w którą przypada święto nie jest już dniem
wolnym od pracy z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy, ale jest dniem wolnym ze względu na
święto. W związku z tym, że pracownicy nie korzystają z dnia wolnego od pracy z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy, pracodawca musi wskazać dzień wolny w innym terminie,
przypadającym w tym samym okresie rozliczeniowym.

