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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

ZARZĄDZENIE Nr 29/2022

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Sądzie Najwyższym w 2022 r.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480) oraz § 29 ust. 3 załącznika do zarządzenia nr 118/2021 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu pracy w Sądzie Najwyższym zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w sobotę 
w dniu 14 maja 2022 r. 

§ 2.

Ustala się dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w sobotę 
w dniu 25 czerwca 2022 r. 

§ 3.

Ustala się dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem 
w sobotę w dniu 22 października 2022 r. 

§ 4.

Zmiany rozkładu czasu pracy, o których mowa w § 1-3, nie dotyczą osób niepełnosprawnych wliczonych 
do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w trybie określonym przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 538).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

dr hab. Małgorzata Manowska

    /pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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