Więcej wypoczynku w 2017 roku!
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Rok 2017 układa się łaskawie dla pracowników - będziemy wypoczywać więcej niż w roku
poprzednim!

W 2017 roku będzie 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy. Teoretycznie najwięcej dni
przepracujemy w marcu, sierpniu oraz październiku. Najmniej zaś w kwietniu i grudniu. Ciekawy
układ dni wolnych pozwoli na naprawdę długie weekendy małym kosztem urlopu.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 roku to:
Nowy Rok - 1 stycznia (niedziela)
Trzech Króli - 6 stycznia (piątek)
Niedziela Wielkanocna - 15 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny - 16 kwietnia
Święto Pracy - 1 maja (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 maja - 3 maja (środa)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) - 4 czerwca (niedziela)
Boże Ciało - 15 czerwca (czwartek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia
(wtorek)
Wszystkich Świętych - 1 listopada (środa)
Święto Niepodległości - 11 listopada, (sobota) - Pracownikom, z tego tytułu przysługuje
inny dzień wolny!
Boże Narodzenie - 25 grudnia (poniedziałek)
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia (wtorek)

Pierwszy długi weekend czeka nas już w styczniu! Święto Trzech Króli w piątek daje nam trzy
dni wolnego bez żadnego urlopu. Wiosenny długi weekend łączy się ze świętami Wielkiej Nocy i
wolnym Poniedziałkiem Wielkanocnym 17 kwietnia. Intersująco zapowiada się Majówka gdyż
może wynieść aż 9 dni wolnego, gdy weźmiemy 3 dni urlopu (2, 4 i 5 maja). 15 czerwca w Boże
Ciało wystarczy wziąć wolny piątek 16 czerwca, by mieć 4 dni wolnego. Podobnie wygląda
sytuacja w sierpniu ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada na wtorek i
wystarczy urlop w poniedziałek, żeby mieć cztery wolne dni. Wszystkich Świętych wypada w
środę, toteż jeśli chcielibyśmy mieć dłuższy wypoczynek, musimy wziąć co najmniej dwa dni
urlopu. Święto Niepodległości w 2017 roku wypadnie w sobotę, dlatego pracodawcy będą
zobowiązani do oddania mam dnia wolnego w innym terminie. Ostatni długi weekend
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przypadnie na Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień świąt to poniedziałek, drugi to
wtorek. Biorąc tylko trzy dni urlopu (27, 28 i 29 grudnia) zyskamy, aż 10 dni na odpoczynek.
Sylwester 2017 wypada w niedzielę, a Nowy Rok 2018 to poniedziałek.
Źródło: kalendarzswiat.pl oraz kalendarz-365.pl
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