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Dzisiaj kończymy stary rok i jutro zaczynamy nowy, zazwyczaj w tym czasie zadajemy
sobie pytanie ile faktycznie będzie dni wolnych a ile wypadnie w weekend oraz jak w
nadchodzącym roku rozkładają się długie weekendy.

Pierwszy dzień wolny i pierwszy długi weekend już jutro, następny dopiero podczas
majówki. Szczegóły w treści artykułu.

Dodatkowo zapraszamy do krótkiej ankiety na ten temat.

Styczeń
1 stycznia 2021 r. - Nowy Rok (piątek)
6 stycznia 2021 r. - Święto Trzech Króli (środa)

Kwiecień 
4 kwietnia 2021 r. - Wielkanoc (niedziela)
5 kwietnia 2021 r. - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

Maj



1 maja 2021 r. - Święto Pracy (sobota)
3 maja 2021 r. - Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)
23 maja 2021 r. - Zielone Świątki (niedziela)

Czerwiec 
3 czerwca 2021 r. - Boże Ciało (czwartek)

Sierpień 
15 sierpnia 2021 r. - Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela)

Listopad 
1 listopada 2021 r. - Wszystkich Świętych (poniedziałek)
11 listopada 2021 r. - Święto Niepodległości (czwartek)

Grudzień 
25 grudnia 2021 r. - Boże Narodzenie (sobota)
26 grudnia 2021 r. - Boże Narodzenie (niedziela) 

Bez brania dodatkowego urlopu można zaplanować trzy długie weekendy, po jednym w
styczniu, maju i listopadzie. Wielkanoc jak co roku też jest długim weekendem. Jak zwykle,
po wzięciu jednego dnia wolnego w piątek po Bożym Ciele zdobędziemy kolejny długi
weekend. Podobnie sprawa ma się w przypadku Święta Niepodległości. 

Według zapisów kodeksu pracy za każde święto ustawowo wolne od pracy wypadające w
sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym
z pracodawcą. Takich przypadków w tym roku będziemy mieli dwa: 1 maja oraz 25 grudnia.

W najbliższym roku znajdziemy 252 dni pracujących oraz 113 dni wolne od pracy w związku z
weekendami i świętami. Zakładając, że wykorzystujemy na bieżąco urlop, to osoba ze
stażem powyżej 10 lat przepracuje 226 dni co daje około 62% wszystkich dni w roku,
natomiast młodszy pracownik przepracuje 232 dni co się przekłada na około 63,5%
wszystkich dni w roku.
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