Zarządzenie Nr 54/2017
Starosty Nowodworskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się 5 stycznia 2018 r. i 8 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników,
według ustalonego harmonogramu, w zamian za dzień świąteczny - Święto Trzech Króli
przypadające dnia 6 stycznia 2018 r. w sobotę.
2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dzień wolny od pracy
ustalony będzie indywidualnie.
3. W związku z funkcjonowaniem Urzędu w dniach 5 stycznia 2018 r. i 8 stycznia 2018 r.
zobowiązuje się pracowników do zapewnienia w tych dniach prawidłowej obsługi
interesantów, nie kolidującej z odbiorem dnia wolnego od pracy w zamian za dzień
świąteczny Święto Trzech Króli.
§ 2.
Za dni wolne od pracy wymienione w § 1 pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski
(-)
Zbigniew Ptak

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), każde
święto występujące w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu
pracy o osiem godzin.
W związku z powyższym z uwagi na Święto Trzech Króli obchodzone w dniu 6 stycznia,
przypadające w 2018 roku w sobotę, konieczne jest obniżenie wymiaru czasu pracy
pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w styczniu 2018 r.
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych i jest zgodne z założeniami Strategii
Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i
społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki i społeczny, cel operacyjny:
CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.
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