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Za œwiêto przypadaj¹ce w dzieñ wolny przys³uguje 
dodatkowy dzieñ wolny od pracy
 

Trybuna³ Konstytucyjny przywróci³ 

pracownikom uprawnienie do otrzymania

dodatkowego  dnia wolnego, jeœli dzieñ 

ustawowo wolny od pracy przypada 

w sobotê lub inny dzieñ wolny od pracy 

dla danego pracownika, z wyj¹tkiem 

niedzieli. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorstwa

dzia³aj¹ce na polskim rynku powinny 

zmieniæ, je¿eli zachodzi taka potrzeba, 

regulaminy pracy tak aby by³y zgodne 

z przepisami. 

W wyroku z dnia 2 paŸdziernika br. (sygn. 

akt K 27/11) Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, 

¿e art. 130 § 2  k.p. bezpodstawnie ró¿nicuje 

liczbê dni wolnych od pracy przys³uguj¹cych 

pracownikom, i tym samym jest niezgodny 

z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, gwarantuj¹cym 

wszystkim równoœæ wobec prawa. Trybuna³ 

Konstytucyjny nie odroczy³ utraty mocy 

obowi¹zywania art. 130 § 2  k.p., dlatego 

te¿ przepis ten przesta³ obowi¹zywaæ w chwili 

og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej 8 paŸdziernika br.

Tym samym, pracownicy odzyskali uprawnienie 

do dodatkowego dnia wolnego w danym okresie 

rozliczeniowym, gdy dzieñ ustawowo wolny

od pracy przypada w sobotê (lub inny dzieñ 

wolny od pracy dla danego pracownika, za 

wyj¹tkiem niedzieli). Obecnie, je¿eli pracodawca 

nie udzieli pracownikowi dodatkowego dnia 

wolnego w danym okresie rozliczeniowym, 

gdy dzieñ ustawowo wolny od pracy przypadnie 

w sobotê (lub inny dzieñ wolny od pracy dla 

danego pracownika, za wyj¹tkiem niedzieli), 

pracownikowi przys³ugiwaæ bêdzie roszczenie 

o zap³atê za pracê w godzinach nadliczbowych.
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Z punktu widzenia pracowników, dla których 

sobota jest dniem wolnym w przeciêtnie 

piêciodniowym tygodniu pracy, omawiana 

zmiana bêdzie mia³a ograniczone znaczenie 

zarówno w bie¿¹cym jak i przysz³ym roku, 

gdy¿ w tych latach ¿aden z dni ustawowo

wolnych od pracy nie przypada w sobotê. 

Mo¿e jednak mieæ znaczenie dla pracowników, 

dla których w zale¿noœci od rozk³adów czasu 

pracy, sobota jest dniem pracuj¹cym, a dniem 

wolnym jest ka¿dy inny dzieñ od poniedzia³ku 

do pi¹tku.

Z dniem 8 paŸdziernika postanowienie 

regulaminu pracy stwierdzaj¹ce, ¿e pracownicy 

nie s¹ uprawnieni do dodatkowego dnia wolnego, 

gdy dzieñ ustawowo wolny od pracy przypadnie 

w sobotê (lub inny dzieñ wolny od pracy dla 

danego pracownika, za wyj¹tkiem niedzieli), 

sta³o siê niewa¿ne z mocy prawa i powinno 

zostaæ odpowiednio zmienione przez pracodawcê.
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