
ZARZĄDZENIE NR 28 /2014 

z dnia15 października 2014r.  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  

w miesiącu  listopadzie 2014r. 

dla pracowników Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 

 

Na podstawie  art. 130 § 2 Kodeksu pracy –ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 1998, nr 

21, poz. 94 z późn.zm. ) oraz § 3 pkt. 3  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I.0050.133.2013 z 

dnia 4 marca 2013r. ,  w związku ze  świętem –Wszystkich Świętych przypadającym w 

sobotę, która jest dniem wolnym od pracy,  zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w miesiącu listopadzie, 

oprócz sobót, dniem dodatkowo wolnym od pracy jest dzień 10 listopada , z zastrzeżeniem  

§ 2 i 3.   

 

                                                           § 2 

1. Mając na uwadze zabezpieczenie potrzeb kl ientów Ośrodka, ustalam w dniu 10 

listopada 2014r. dyżury pracowników następujących komórek organizacyjnych:  

 Dział Pomocy Środowiskowej ,  

 Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem,  

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej,  

 Specjalistyczny Ośrodek  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  

 Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” .  

2. Za organizację dyżurów odpowiadają kierownicy w/w komórek organizacyjnych.  

3. Dla osób pełniących dyżur 10 listopada  2014r. , dodatkowym dniem wolnym od pracy 

jest dzień 14 listopada  2014r.   

4. Kierowników komórek organizacyjnych w których organizowane są dyżury,  

Zobowiązani są do dostarczenia do  Referatu Organizacyjnego i Kadr do dnia 31 

października  2014r. wykazów osób pełniących dyżury dnia 10 listopada .  

 

§3 

Zarządzenie nie dotyczy osób zatrudnionych w niepełnych wymiarach  czasu pracy, pracujących 

na indywidualnych grafikach czasu pracy.  Dla tych  osób zaplanowany na miesiąc listopad  czas 

pracy zostaje odpowiednio pomniejszony.  

  



                                                       § 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Kadr oraz 

kierownikom innych komórek organizacyjnych.  

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Opolu  

mgr Zdzisław Markiewicz  


