
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 

do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ustanowienie wigilii świąt Bożego Narodzenia dniem 

wolnym od pracy. 

Ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy przy obecnych działaniach większości pracowników w na-

szym kraju jest formalnością. W ten dzień wiele osób wcześniej kończy pracę lub korzysta z urlopu wypo-

czynkowego. Od lat związkowcy i duchowni apelują do władz i pracodawców, by 24 grudnia pracownicy 

mogli zostać w domach i poświęcić swój czas rodzinie oraz świątecznym przygotowaniom. Gdy zamknięcie 

zakładu pracy jest niemożliwe, proszą o skrócenie czasu pracy. 

W Polsce to, czy i jak długo pracujemy 24 grudnia, zależy od decyzji właścicieli czy zarządców firm, są 

jednak państwa, w których Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla porównania podam, że w 

2014 r. 24 grudnia nie pracowali obywatele jedenastu z dwudziestu ośmiu krajów członkowskich Unii Euro-

pejskiej. Należą do nich Bułgarzy, Cypryjczycy, Czesi, Duńczycy, Estończycy, Finlandczycy, Węgrzy, Ir-

landczycy, Litwini, Łotysze i Słowacy. Jest to zatem działanie możliwe i racjonalne. 

Dla przykładu podam też, że w minionym roku 2014 placówki oświatowe pełniły dyżury dla uczniów do 

nich uczęszczających – w województwie lubuskim do szkół przychodziły tego dnia pojedyncze osoby, gdyż 

rodzice chcą spędzać ten czas w domu z dziećmi. W tym dniu krócej pracują także banki, wiele instytucji 

funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 

Proponuję przyjęcie jednego z dwóch rozwiązań: 

1) ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy w zamian za „sztucznie” utworzony dzień wolny – świę-

to Trzech Króli; 

2) ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy i umożliwienie wyznaczenia dnia, w którym ten dzień 

pracy zostanie odpracowany przez pracownika (na zasadzie odpracowania 2 maja). 

Przedstawione argumenty świadczą o tym, że działania w tym zakresie są uzasadnione. Wnoszę o usto-

sunkowanie się ministra do oświadczenia i przedstawienie możliwości wprowadzenia w życie zaproponowa-

nego rozwiązania. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 


