
ZARZĄDZENIE Nr 161/2019/BKiS 

PREZESA  

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla 

pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia  

8 listopada 2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy  

w dniu 21 lutego 2007 r. (z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dzień: 

1)  27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy; 

2)  14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.  

 

 

 

 

  PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

     Adam Niedzielski 

 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 

i 2020. 
2) Zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołów dodatkowych: nr 1 z dnia 19 września 2007 r., nr 2  

z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r.,  
nr 6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 8 z dnia października 2016 r., nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r.,  
nr 10 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr 11 z dnia 5 października 2018 r., nr 12 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 13 z dnia 17 lipca  
2019 r. i nr 14 z dnia 18 października 2019 r.  

 

 



Uzasadnienie 

 

Stosownie do § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia, Prezes Funduszu, po 

uzgodnieniu z działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi, ustalił dla 

pracowników Centrali Funduszu, dzień wolny od pracy za odpracowaniem,  

tj. 27 grudnia 2019 r. – odpracowanie dnia wolnego nastąpi w sobotę 14 grudnia 

2019 r.  

Wobec powyższego, pracownicy Centrali Funduszu obowiązani są odpracować 

dzień określony w zarządzeniu jako wolny, w sobotę wyznaczoną w zarządzeniu jako 

dzień pracy. 

 

 

 

 


