
zARZ^4DZENTE

LUBUSKIEGO WOIEW6DZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia22 kwietnia 2021roku

w sprawie ustalenia dla pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro6lin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 S 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1,97 4 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2O2O

r. poz. 1320 i z 2078 r. poz. 2432) oraz art. 25 ust. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 27 listopada 2008 r.

o slu2bie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz.265 i 285 oraz z 2019 r. poz.202O) zarzqdza siq,

co nastQpuie:

$ 1. Ustala siq do wyboru dzieri wolny:

1J 30 kwietnia 2021roku, albo

2) 4 maia 2021 roku

iako dodatkowy dzieri wolny od pracy za l maia 2021 roku, dla pracownik6w Woiew6dzkiego

lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictlva w Gorzowie Wlkp., zwanego dalej ,,Urzgdem".

$ 2.1. Pracownicy Urzqdu zobowi4zani sE do ustalenia dodatkowego dnia wolnego

okre6lonego $ 1 w porozumieniu z bezpoSrednim przeloZonym na wniosku okre3lonym wedlug

zal4cznika nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Kierownicy Dzial6w i Oddzial6w ustalaj4c dodatkowy dzieri wolny z pracownikami

zobowi4zani sq do zapewnienia w tych dniach prawidlowego funkc.lonowania kom6rek

organizacyinych Urzgdu.

$ 3. Pracownicy Urzgdu, kt6rzy z prayczyn usprawiedliwionei nieobecno5ci w pracy nie

mog4 wykorzysta6 dnia wolnego w terminach okre6lonych w S 1, po zakoriczeniu

usprawiedliwionei nieobecnosci zobowiqzani sa do ustalenia innego terminu wykorzystania

dnia wolnego w porozumieniu z bezpo5rednim przelo2onym, w okresie rozliczeniowym tl. do 24

maja 2027 r.

$ 4. ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Lu buski
Ochrony R
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Zal4cznik nr L do Zarz4dzenia

Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora

Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Data
[imiq i nazwisko)

(stanowisko pracy, Dzial, Delegatura, 0ddzialJ

WNIOSEK O DODATKOWY DZIEI(I WOTUY

Na podstawie art. 130 S 2 kodeksu pracywnoszQ o udzielenie mi dodatkowego dnia

wolnego od pracy w zwi4zku z dniem 01.O5.202L r. (sobota) w dniu

podpis pracownika akceptacja przelo2onego kierownik zakladu


