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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 977)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

Art. 130.
§ 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,

ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do

końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż

niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
<§ 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu

wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.>

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129
§ 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w
pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z
przyjętym rozkładem czasu pracy.

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. O DNIACH WOLNYCH OD PRACY (Dz. U. Nr 4,

poz. 28, z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i

160)

Art. 1.
Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:
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a) 1 stycznia - Nowy Rok,
[b) (skreślona),]
<b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,>
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia  - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

2) niedziele.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn.

zm.)

Art. 17.
1. Niedziele i następujące święta katolickie, zwane dalej "świętami", są dniami wolnymi od

pracy:
1) 1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień Nowego Roku),

<1a) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,>
2) drugi dzień Wielkiej Nocy,
3) dzień Bożego Ciała,
4) 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
5) 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych,
6) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
7) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

2. Zmiana uregulowań, o których mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego uzgodnienia między
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski.


