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Krajowa Płaca Minimalna 
The National Minimum Wage 
 
 

Kto może otrzymać krajową płacę minimalną? 
 
W Zjednoczonym Królestwie większość pracowników od 16 roku życia ma prawo do 
krajowej płacy minimalnej (NMW). Płaca minimalna obowiązuje bez względu na to, 
czy zatrudniony wykonuje pracę na czas określony, na czas nieokreślony lub czy 
pracuje dla pośrednika. Niektórzy pracownicy nie są objęci przepisami o krajowej 
płacy minimalnej. Są to: 
 

 pracownicy poniżej 16 roku życia 

 osoby pracujące jako au-pair i opiekunki do dziecka, jeżeli mieszkają z rodziną 
i nie płacą za zakwaterowanie lub wyżywienie 

 osoby pracujące na własny rachunek 

 zatrudnieni w siłach zbrojnych 

 pracownicy wolontariatu 

 niektóre osoby odbywające szkolenie w ramach programów rządowych. 
 
Aby uzyskać pełną listę osób nieuprawnionych do otrzymywania krajowej płacy 
minimalnej, należy skontaktować się z infolinią ds. praw w kwestii płacy i pracy (Pay 
and Work Rights) lub z doświadczonym doradcą. (Patrz rozdział ‘Dalsza pomoc’). 
 

Wysokość krajowej płacy minimalnej 
 
Istnieją cztery stawki krajowej płacy minimalnej: 
 

 dla pracowników od 21 roku życia aktualna stawka wynosi £6,31 za godzinę 

 dla pracowników między 18 a 20 rokiem życia aktualna stawka wynosi £5,03 
za godzinę 

 dla pracowników w wieku 16 (powyżej wieku ukończenia szkoły) i 17 lat 
aktualna stawka wynosi £3,72 

 dla praktykantów poniżej 19 roku życia lub na pierwszym roku praktyk aktualna 
stawka wynosi £2,68 za godzinę. 

NMW to średnia stawka godzinowa należna do zapłaty za każdą godzinę 
przepracowaną w określonym czasie. Dla pracowników wynagradzanych 
tygodniowo ten czas to jeden tydzień, a dla pracowników wynagradzanych 
miesięcznie – jeden miesiąc. Pracownik może otrzymywać za niektóre godziny 
stawkę niższą niż przewiduje krajowa płaca minimalna, o ile jego średnia stawka 
godzinowa w tym okresie nie jest niższa od krajowej płacy minimalnej. 

Godziny robocze wliczane do NMW będą obejmowały czas przepracowany ‘on call’ 
(na wezwanie) lub spędzony w miejscu pracy w godzinach nocnych jedynie pod 
warunkiem, że pracownik w tych godzinach nie śpi i rzeczywiście pracuje. Dotyczy 
to np. takich obowiązków wykonywanych w nocy, jak dozorca lub osoba 
nadzorująca w domu opieki.  

POLISH / POLSKI 
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Jak postąpić, jeśli Twój pracodawca nie płaci krajowej płacy 
minimalnej 
 
Jeżeli uważasz, że nie otrzymujesz krajowej płacy minimalnej, choć jesteś do tego 
uprawniony, możesz zwrócić się do swojego pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie. 
Zdarza się, że pracodawca nie zdaje sobie sprawy z tego, że płaci poniżej krajowej 
płacy minimalnej. Pracodawca może uzyskać informację z infolinii ds. praw w kwestii 
płacy i pracy (Pay and Work Rights helpline) (patrz informacje na końcu tej broszury 
w części „Dalsza pomoc”).  Jeżeli należysz do związku zawodowego, możesz 
zwrócić się o pomoc do swojego przedstawiciela.  
 

Nie możesz zostać zmuszony do wykonywania pracy za stawkę niższą od krajowej 
płacy minimalnej. Jeśli pracodawca próbuje Cię zmusić lub przekonać do podpisania 
umowy, w świetle której uzyskasz wynagrodzenie niższe od krajowej płacy 
minimalnej, umowa ta nie będzie prawnie wiążąca. Jeżeli pracodawca nie chce 
rozmawiać o krajowej płacy minimalnej lub jest nieosiągalny, możesz zadzwonić pod 
numer infolinii ds. praw w kwestii płacy i pracy lub porozmawiać z doświadczonym 
doradcą (patrz „Dalsza pomoc” na końcu tej broszury).  
 

Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca zna przepisy o krajowej płacy minimalnej, a 
mimo to ich nie stosuje, lub jeśli zostałeś zmuszony do podpisania umowy, w świetle 
której otrzymujesz wynagrodzenie niższe od krajowej płacy minimalnej, możesz 
skontaktować się z pracownikiem infolinii ds. praw w kwestii płacy i pracy, który 
powiadomi właściwe organy ścigania (NMW enforcement agency). Organy te 
działają w ramach Urzędu Podatkowego Jej Królewskiej Mości (HM Revenue and 
Customs) i prowadzą dochodzenia w sprawie pracodawców, którzy nie opłacają 
pracowników według stawek krajowej płacy minimalnej. Możesz zachować 
anonimowość, jeżeli nie chcesz, aby pracodawca wiedział, że kontaktowałeś się z 
organami ścigania urzędu podatkowego. W niektórych przypadkach doniesienie na 
pracodawcę może prowadzić do zastraszania lub niesprawiedliwego traktowania 
pracownika. 
 

Większość pracowników ma prawo do uzyskania krajowej płacy minimalnej drogą 
złożenia skargi do sądu pracy za bezprawne zaniżanie wynagrodzenia. Jeżeli 
jednak jesteś pracownikiem, warto najpierw złożyć do swojego pracodawcy 
pisemne zażalenie, jeśli pozwala na to ilość czasu pozostałego przed upływem 
ostatecznego terminu wniesienia zażalenia. Jeśli nie jesteś pracownikiem, lecz masz 
prawo do krajowej płacy minimalnej, np. jesteś podwykonawcą, wykonujesz wolny 
zawód lub jesteś pracownikiem dorywczym, możesz wnieść zażalenie bezpośrednio 
do sądu pracy. Skargi do sądu pracy należy wnosić w ściśle określonym terminie 
(patrz niżej). W celu wniesienia skargi nie jest wymagane przepracowanie dla 
swojego pracodawcy żadnego konkretnego okresu czasu. 
 

Co zrobić, jeżeli pracodawca Cię zastrasza lub zwolnił Cię za to, że 
złożyłeś skargę na zbyt niskie wynagrodzenie 
 
Jeżeli czujesz się zastraszany lub niesprawiedliwie traktowany w pracy, lub jeżeli 
utraciłeś pracę wskutek donosu na swojego pracodawcę, możesz wystąpić z 
powództwem do sądu pracy za zastraszanie, lub wytoczyć sprawę sądową za 
złamanie umowy o pracę. Przed podjęciem któregokolwiek z tych działań należy 
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najpierw porozmawiać z doświadczonym doradcą lub prawnikiem (por. niżej). 
Jeżeli chcesz pozostać w pracy, powinieneś przemyśleć ewentualny wpływ takich 
działań na Twoje stosunki z pracodawcą. 
 

W jakim okresie czasu należy wnieść skargę do sądu pracy 
 

Jeśli zamierzasz wnieść skargę do sądu pracy, masz na to jedynie trzy 
miesiące minus jeden dzień od daty ostatniego wystąpienia kwestii 
problematycznej, w związku z którą wnosisz zażalenie. Ograniczenie czasowe 
ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy składasz skargę lub odwołujesz się 
od decyzji. Procedura postępowania polubownego Acas wchodzi w życie dnia 
6 kwietnia 2014 r. i odnosi się do większości skarg do sądu pracy. Należy 
skorzystać z tej procedury począwszy od 6 maja 2014 r. Ważne jest, by jak 
najszybciej uzyskać pomoc doświadczonego doradcy ds. zatrudnienia, by się 
upewnić, że nie przekroczysz ostatecznego terminu. 
  
Dalsza pomoc 
 

Biuro Porad Obywatelskich 
Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela 
bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat, jak na 
przykład prawa pracownika. W razie potrzeby Biuro może Cię również skierować do 
konkretnego specjalisty. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub 
biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, kliknij na link 
najbliższe CAB lub odszukaj numer telefonu w lokalnej książce telefonicznej. 
 

Infolinia ds. praw w kwestii płacy i pracy (Pay and Work Rights helpline) 
Jest to poufna infolinia, gdzie można uzyskać porady odnośnie Twoich praw oraz 
krajowej płacy minimalnej. Można się z nią kontaktować pod numerem 0800 917 
2368 (numer telefonu tekstowego to 0800 121 4042). 
 

GOV.UK 
Dalsze informacje na temat krajowej płacy minimalnej można znaleźć na stronie 
internetowej GOV.UK: www.gov.uk.  
 

Witryna Kongresu Związków Zawodowych 
Kongres Związków Zawodowych (TUC) uruchomił internetowy kalkulator płacy 
minimalnej z myślą o zatrudnionych w Zjednoczonym Królestwie. Kalkulator można 
znaleźć na stronie TUC pod adresem www.worksmart.org.uk. 
 
 
Inne pomocne broszury o Adviceguide w Twoim języku ojczystym 
 Jak postąpić, gdy 

pracodawca odmawia 
wypłaty wynagrodzenia 

 Krajowa Płaca 
Minimalna 

 Godziny pracy 
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Inne pomocne broszury o Adviceguide  
 
 Podstawowe prawa w miejscu 

pracy 

 

 Urlop i wynagrodzenie za 

okres urlopowy 

 

 Wypowiedzenie 
 

 Prawa pracujących ojców  Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy 
 

 

 

Niniejsza broszura została opracowana przez Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich 

funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Broszura ma stanowić źródło jedynie ogólnych 

informacji i nie należy jej traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. 

Informacje te odnoszą się tylko do Anglii, Walii i Szkocji. 

 

Broszura jest regularnie aktualizowana. Data ostatniej aktualizacji: 6 kwietnia 2014 r. Jeżeli od 

otrzymania tej broszury upłynęło nieco czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem 

Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy zawarte w niej informacje nadal są poprawne. Można 

również odwiedzić naszą stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję. 
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