
ZARZĄDZENIE NR 12

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników 
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 

w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 

w Warszawie zmienionego zarządzeniem 31 z dnia 22 maja 2019 r. w związku z art. 94 pkt 2 

oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 

ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Kuratorium Oświaty w Warszawie, zwanym dalej „Kuratorium”, obniża się wymiar 

czasu pracy o 8 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, w związku z wystąpieniem 

dnia świątecznego 1 maja 2021 r. w sobotę.

2. Pracownikom Kuratorium przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy przypadający 

od poniedziałku do piątku, pod warunkiem pozostawania w tym dniu w stosunku pracy.

3. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje się pracowników 

Kuratorium do pisemnego wypełnienia wniosku i wskazania dnia wolnego do odbioru 

w okresie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.

4. Wskazanie dni wolnych, o których mowa w ust. 3, odbywa się w uzgodnieniu 

z bezpośrednim przełożonym poprzez zatwierdzenie przez przełożonego wniosku 

pracownika.

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom komórek organizacyjnych Kuratorium.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

. 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 12
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 kwietnia 2021 r.

……………………., dnia ………………

……………………………..
Imię i nazwisko 

……………………………..
Wydział/ Delegatura

Stanowisko

Do:

……………………………………

……………………………………

……………………………………
 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 lub Dyrektora Wydziału/ Delegatury

WNIOSEK
O ODBIÓR DNIA WOLNEGO

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzieleni dnia wolnego od pracy w dniu ………….............. 

w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

……………………

Podpis Pracownika 

……………………

Akceptacja bezpośredniego przełożonego 

Dyrektora Wydziału/Delegatury

……………………

Akceptacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty
(w przypadku stanowisk podległych bezpośrednio Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty) 
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