
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. 

Poz. 90 

OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, 
poz. 28), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297), 

2) ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, poz. 160), 

3) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, 
poz. 1459) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2014 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 

1) art. 77 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297), który stanowi: 

„Art. 77. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

2) art. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, 
poz. 160), który stanowi: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 

3) art. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 224, poz. 1459), który stanowi: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”. 

 

Marszałek Sejmu: R. Sikorski



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 90 

 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 90) 

USTAWA 

z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy 

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są: 

1) dni niżej wymienione: 

a) 1 stycznia – Nowy Rok, 

b)1) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 

d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 

e) 1 maja – Święto Państwowe, 

f)2) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

g)3) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 

h)3) dzień Bożego Ciała, 

i)4) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, 

k)5) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

l)6) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 

m)6) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia; 

2) niedziele. 

Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej 
ustawy. 

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7). 

 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
2) Dodana przez art. 3 lit. a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz. U. Nr 28, 

poz. 160), która weszła w życie z dniem 28 kwietnia 1990 r. 
3) Oznaczenie litery nadane przez art. 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 
4) Dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297), która weszła w życie z dniem 23 maja 1989 r. 
5) Dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 
6) Oznaczenie litery nadane przez art. 74 ust. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 
7) Ustawa została ogłoszona w dniu 19 stycznia 1951 r. 



      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. 

Poz. 91 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko 

służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wy-

wiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza 

zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbo-

wych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 317) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego żołnierza SWW do dostępu do infor-

macji niejawnych i okres jego ważności;”; 

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oddelegowany żołnierz SWW zachowuje w czasie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przy-

sługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom SWW pełniącym służbę w kraju lub poza granicami 

państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień 

i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.”; 

3) uchyla się § 13; 

4) w §  14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„l. Oddelegowany żołnierz SWW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez 

Szefa SWW, ze względu na potrzeby SWW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.”; 

5) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków żołnierza SWW pełniącego służbę poza granicami 

państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 




