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Poniższa ulotka została opublikowana jedynie dla celów notyfikacyjnych i nie 
powinna być traktowana jako całkowity zapis kodeksu pracy. Informacje zawarte 
w ulotce zostaly zaktualizowane 24/03/2015. Informacje na temat pełnych praw 
pracowniczych można uzyskać w lokalnym biurze porad obywatelskich 
(Citizens Advice  Bureau).

Podstawowe prawa pracownicze*

Wynagrodzenie godzinowe 
Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za jakąkolwiek wykonaną 
pracę bez żadnych niezgodnych z prawem potrąceń.   

Minimalna krajowa stawka godzinowa:  
poniżej podano aktualne stawki, zazwyczaj ulegają one zmianie co roku w 
październiku Przedział wiekowy 
16-17 lat: 3,79 £  
18-20 lat: 5,13 £  
Powyżej 21 lat: 6,50 £   

Porady dotyczące minimalnej krajowej stawki godzinowej: infolinia w sprawie płacy i pracy 
08009172368.  
Pracownik ma prawo do zawierającego poszczególne pozycje odcinka wypłaty.

Godziny  
Chyba że ustalono inaczej, pracownik nie powinien pracować więcej niż średnio 48 
godzin tygodniowo.

Przerwy  
Pracownicy powyżej 18. roku życia mają prawo do 20 minut przerwy 
po przepracowaniu ponad 6 godzin.

*Niektórzy pracownicy nie są upoważnieni 
do pewnych praw ustawowych. Informacje 
na temat praw pracowniczych można 
uzyskać w lokalnym biurze porad 
obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub 
na stronie www.adviceguide.org.uk
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Wypłata za czas choroby 
Pracownicy, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby przez cztery dni z rzędu i zarabiają ponad 
111 £ tygodniowo, są upoważnieni do ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay). Obecnie 
wynosi on 87,55 £ tygodniowo.

Urlop  
Pracownik ma prawo do 28 dni płatnego urlopu rocznie lub proporcjonalnego ekwiwalentu, jeśli pracuje 
na pół etatu. Wysokość przysługującego płatnego urlopu można obliczyć na stronie  
www.gov.uk/calculate-your-holiday-entitlement

Urlop macierzyński/rodzicielski
Podstawowy urlop macierzyński wynosi 26 tygodni. Można wziąć kolejne 26 tygodni dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego. Od kwietnia 2015 roku urlop ten można dzielić z partnerem.

Sprawiedliwe traktowanie 
Pracownik ma prawo do niedyskryminowania. Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwe 
traktowanie, które w pewien sposób odnosi się do jakiejś cechy osobowej. Jeśli odnosi 
się do jednej z następujących „chronionych” cech, jest niezgodne z prawem: wiek, 
niepełnosprawność, tożsamość płciowa, małżeństwo lub związek partnerski, ciąża lub 
urlop macierzyński, rasa, religia lub wyznanie,płeć, orientacja seksualna.

-rozmowa z doradcą z biura porad obywatelskich i ustalenie swoich praw 
pracowniczych

-podjęcie nieformalnych kroków, np. jeśli stosowne, rozmowa z pracodawcą

-wniesienie formalnej skargi na piśmie lub, w razie zwolnienia, odwołanie od 
zwolnienia

-w danej sprawie powinno odbyć się spotkanie, podczas którego pracownik ma 
prawo do obecności świadka

-odwołanie, jeśli rezultat skargi nie jest zadowalający

-skorzystanie z bezpłatnego obowiązkowego programu ugody przedsądowej oferowanej 
przez ACAS (usługi arbitrażowe i pojednawcze)  

-zawiadomienie do ACAS należy wysłać (online lub telefonicznie) w ciągu 3 miesięcy 
od danego wydarzenia/pojawienia się problemu, np. w przypadku zaległego 
wynagrodzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym pieniądze powinny być wpłacone

- w razie konieczności wniesienie skargi do sądu pracy. Można to zrobić przynajmniej w ciągu 
jednego miesiąca od zakończenia procedury ugody przedsądowej. Za wniesienie skargi do sądu 
pracy naliczana jest opłata; można jednak zostać zwolnionym z jej części lub całości (oddzielny 
arkusz informacyjny).

Podejmowanie działań dotyczących swoich praw 
w miejscu pracy: krótki przewodnik krok po kroku
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Opłaty w sądzie pracy i pomoc w opłatach
Udanie się do sądu pracy może nie być koniecznością, ponieważ sprawa może zostać rozwiązana w 
ramach ugody przedsądowej.

Opłaty: 
Wysokość opłaty zależy od roszczeń pracownika wobec pracodawcy  

Sprawa typu A:  Opłata administracyjna 160 £ Opłata za rozprawę 230 £ 
Sprawy te dotyczą: wynagrodzenia godzinowego, odszkodowania za okres równy okresowi 
wypowiedzenia, płacy za okres urlopowy, zwolnienia z pracy, równej płacy, płatnych dni wolnych na 
potrzeby wizyt lekarskich w czasie ciąży oraz na osoby pozostające pod opieką.

Sprawa typu B:  Opłata administracyjna 250 £ Opłata za rozprawę 950 £ 
Sprawy te dotyczą: niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy, dyskryminacji, zgłaszania 
nieprawidłowości. 

Opłaty za rozprawę należy dokonać na 4-6 tygodni przed terminem rozprawy. Opłata nie 
zostanie zwrócona w przypadku ugody pozasądowej, która nastąpi po uiszczeniu 
opłaty a przed rozprawą.

Zwolnienie z opłat: 
Wniosek o umorzenie opłaty należy składać na każdym etapie, gdy opłata jest 
należna. Jest on rozpatrywany w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy w 
danym momencie (zazwyczaj na podstawie poprzedniego miesiąca). 
 
Osoby o niskich dochodach mogą uzyskać pomoc finansową na poczet opłat 
wymaganych przy składaniu skarg do sądu pracy. Jest to zwolnienie z opłat 
(fee remission).

Aby oszacować, czy dana osoba kwalifikuje się do zwolnienia z opłat, ocenie 
zostanie poddany jej dochód i kapitał. Dochód to kwota wpływająca co tydzień 
lub miesiąc. Kapitał to suma pieniędzy w oszczędnościach, inwestycjach lub 
innych wartościowych przedmiotach.

Jeśli dochód i kapitał są poniżej określonego poziomu, możliwe jest zwolnienie z 
części lub całości opłat. Osoby otrzymujące niektóre świadczenia również kwalifikują się do zwolnienia 
ze wszystkich opłat.

Informacje na temat praw pracowniczych można uzyskać w lokalnym biurze porad 
obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Przygotowanie do ugody przedsądowej

1. Jakie roszczenia planuje Pani/Pan wnieść do sądu pracy? 
2. Daty i szczegóły wydarzeń, których dotyczą roszczenia
3. Jeśli takie dane istnieją, zwłaszcza gdy pracodawca to duża spółka, należy przedstawić swój numer 
wypłaty, stanowisko pracy oraz miejsce zatrudnienia. W przypadku braku umowy lub odcinka wypłaty, 
należy mieć przy sobie coś, co pomoże potwierdzić zatrudnienie u danego pracodawcy i przepracowane 
godziny, np. wyciąg bankowy, wiadomości SMS, e-maile. 
4. W jaki sposób próbuje Pani/Pan rozstrzygnąć spór? 
Informacje na temat praw pracowniczych można uzyskać w lokalnym biurze porad obywatelskich 
(Citizens Advice Bureau) lub na stronie www.adviceguide.org.uk
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Zwolnienie automatycznie niezgodne z prawem, gdy długość 
zatrudnienia u danego pracodawcy nie ma znaczenia
Istnieją określone powody zwolnienia z pracy, które są automatycznie niesprawiedliwe, bez względu na 
długość zatrudnienia u danego pracodawcy. Są to:

zwolnienie z powodu podjęcia działań w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa;  zwolnienie 
z powodu podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie swoich praw ustawowych, np. 
wynagrodzenia, godzin pracy;  zwolnienie z powodu ciąży lub przebywania na urlopie macierzyńskich lub 
z powiązanego powodu;  zwolnienie z powodu zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących sprawy budzącej 
powszechne obawy w miejscu pracy;  zwolnienie z powodu członkowstwa w związku zawodowym/
reprezentowania związku zawodowego lub z powodu udziału w działaniach związku zawodowego, w tym 
dozwolonej akcji strajkowej.

Informacje na temat praw pracowniczych można uzyskać w lokalnym biurze porad 
obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub na stronie www.adviceguide.org.uk.

Przydatne numery/strony internetowe
Advice guide.org.uk/Scotland  
Biuro porad obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych 
porad dotyczących szeregu zagadnień, w tym praw pracowniczych. W razie 
konieczności jego pracownicy wskażą na bardziej specjalistyczne źródło informacji. 
Osoby mieszkające w Edynburgu mogą nas znaleźć tutaj    

www.citizensadviceedinburgh.org.uk
W przeciwnym razie, aby znaleźć najbliższe biuro porad obywatelskich, w tym te 
udzielające porad e-mailowych, należy wejść na stronę  
www.citizensadvice.org.uk/getadvice  

www.acas.org.uk   
aby uzyskać: 
-Przewodnik po prawie pracy - możliwość bezpłatnego przeglądania, pobrania 
lub udostępnienia   
-Narzędzia i zasoby, w tym darmowe szablony, formularze i listy kontrolne   
-Podstawowe informacje na temat innych usług Acas 
Infolinia ACAS powiązana jest z usługami tłumaczenia (0300 123 1100), doradca 
może włączyć do rozmowy tłumacza, który wyjaśni wszelkie niezrozumiałe kwestie, 
w tym przejrzy z dzwoniącym dokumenty znajdujące się na stronie  

Urząd ds. bezpieczeństwa i zdrowia (Health and Safety Executive): Urząd ten jest 
odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscach pracy.  www.hse.gov.uk/contact/authority  

Na podanej stronie znajduje się lista rodzajów miejsc pracy, za które odpowiedzialny jest urząd 
oraz tych, za które odpowiedzialność ponosi samorząd lokalny. Znajduje się tam również wykaz 
niektórych innych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów (np. dotyczących żywności, 
środowiska).  

Porady dotyczące minimalnej krajowej stawki godzinowej: infolinia w sprawie płacy i pracy 08009172368.  

Dodatkowe porady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy: organizacja Public Concern at Work: 
02074046609 www.pcaw.org.uk 

Wysokość przysługującego płatnego urlopu można obliczyć na stronie  
www.gov.uk/calculate-your-holiday-entitlement


