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Wymiar czasu pracy 
Working hours 
 
  
Ile godzin tygodniowo musisz pracować? 
 
W świetle prawa większość pracowników nie powinna pracować dłużej niż średnio 
48 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem nadgodzin. Można jednak pracować 
dłużej niż 48 godzin tygodniowo pod warunkiem uzgodnienia tego z pracodawcą. 
Pracodawca nie może bez Twojej zgody zmuszać Cię do pracy w wymiarze 
przekraczającym 48 godzin. 
 
Pracowników poniżej 18 roku życia obowiązują inne zasady; nie wolno im 
zazwyczaj pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo. 
 
Są osoby, których te zasady nie obowiązują. Jeżeli pracujesz w jednym z niżej 
wymienionych zawodów, powinieneś sprawdzić w umowie o pracę, jaki wymiar 
czasu pracy Cię obowiązuje: 
 

 kierowcy, np. ciężarówek i autokarów 
 policja, wojsko i pracownicy ochrony cywilnej (np. strażacy i straż 

przybrzeżna) 

 niektórzy lekarze stażyści 
 służba domowa w prywatnych domach. 
 

Jeżeli nie masz pewności, czy obowiązuje Cię 48-godzinny tydzień pracy, i 
sądzisz, że Twoja praca wpisuje się w jedną z powyższych kategorii, zasięgnij 
specjalistycznej porady (zob. ‘Dalsza pomoc’ na końcu informatora). 
 
 
 
Co oznacza 48-godzinny tydzień pracy? 
 
Zasada, że nie można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, nie oznacza, 
że nigdy nie można przekroczyć 48 godzin w danym tygodniu. Dopuszczalna 
liczba godzin pracy jest zwykle wielkością średnią za okres 17 tygodni. Jest to 
okres referencyjny. Celem wyliczenia przeciętnego wymiaru czasu pracy w 
tygodniu należy podzielić liczbę przepracowanych godzin przez liczbę tygodni 
w okresie referencyjnym. Jeżeli wynik nie przekracza 48, pracujesz z 
zachowaniem limitów przewidzianych przepisami prawa. 
 
Co wliczamy do czasu pracy 
 

Do przeciętnego wymiaru czasu pracy nie zalicza się niektórych okresów. Są to: 
 

 dni przebywania na urlopie wypoczynkowym. Minimalny wymiar urlopu 
wypoczynkowego zgodnie z prawem przysługuje każdemu pracownikowi. 
Jeżeli umowa o pracę przewiduje więcej dni urlopu, dni te zostaną również 
wliczone do czasu pracy 

 dni przebywania na zwolnieniu lekarskim 
 dni przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, adopcyjnym lub 

wychowawczym 
 przerwy na lunch (o ile nie musisz wtedy pracować) 

POLISH / POLSKI 
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 dojazd do miejsca pracy i z powrotem (chyba że konieczność podróży 
narzuca praca, np. jest to dojazd na spotkanie) 

 w przypadku zabierania pracy do domu - jest to wliczane do czasu 
pracy jedynie za zgodą pracodawcy. 

 

 
Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy 
 
Jeżeli od pracownika wymagane jest pozostawanie do dyspozycji pracodawcy poza 
normalnymi godzinami pracy, czas dyżuru wliczany jest do godzin pracy.  
 
Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy oznacza, że pracownik zobligowany jest 
przebywać w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca może ustalić, 
że w czasie dyżuru pracownik zobowiązany jest przebywać w miejscu pracy, w 
określonej odległości od miejsca pracy lub w domu. 
 
Jeżeli pracodawca wymaga od pracownika przebywanie w czasie dyżuru w 
określonej odległości od miejsca pracy, wszystkie godziny dyżuru wliczane są do 
czasu pracy. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy pracownik może podczas 
dyżuru spać. Jeżeli pracodawca nie wymaga, aby pracownik pozostawał w 
wyznaczonym miejscu, czas dyżuru liczony jest do godzin pracy od chwili, kiedy 
pracownik rozpocznie wykonywanie pracy.    
 
Czy można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo na własne 
życzenie? 
 
Można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo na własne życzenie, przy czym 
pracodawca nie może wywierać na pracownika presji. Jeżeli chcesz pracować 
ponad 48 godzin, musisz poinformować o tym swego pracodawcę na piśmie. Twój 
pracodawca musi prowadzić ewidencję wykazującą, że wyraziłeś na to zgodę. 
Możesz zmienić zdanie, jeżeli chcesz zaprzestać pracy w wymiarze 
przekraczającym 48 godzin tygodniowo, przy czym musisz poinformować o tym 
pracodawcę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Okres ten może 
wynosić nawet do trzech miesięcy pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia tej 
kwestii ze swoim pracodawcą. 
 

Jeżeli pracowałeś więcej niż 48 godzin i chcesz tego zaprzestać, Twoje 
wynagrodzenie prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu. 
 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w większym 
wymiarze niż 48 godzin tygodniowo? 
 

Jeżeli Twój pracodawca usiłuje bez Twojej zgody zmusić Cię do pracy w większym 
wymiarze niż 48 godzin tygodniowo, łamie prawo. Nie powinieneś być traktowany 
niesprawiedliwie, prześladowany lub stawiany w niekorzystnym położeniu w 
jakikolwiek sposób wskutek odmowy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin 
tygodniowo. Jeżeli Twój pracodawca traktuje Cię niesprawiedliwie lub zwolni Cię z 
takiego powodu, możesz złożyć skargę do sądu pracy (employment tribunal) (przy 
czym, jeżeli jesteś pracownikiem, być może najpierw będziesz musiał złożyć 
zażalenie na piśmie do swego pracodawcy). Istnieją ściśle określone przedziały 
czasowe odnośnie składania pozwów do sądu pracy – okres ten wynosi zazwyczaj 
trzy miesiące minus jeden dzień od daty ostatniego zaistnienia kwestii 
problematycznej, w związku z którą wnosisz zażalenie. Procedura postępowania 
polubownego Acas wchodzi w życie dnia 6 kwietnia 2014 r. i odnosi się do 
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większości skarg do sądu pracy. Wpływa ona na ograniczenie czasowe i jest 
obowiązkowa począwszy od 6 maja 2014 r. Należy zasięgnąć specjalistycznej porady 
w celu ustalenia ograniczenia czasowego odnośnie Twojej skargi. 
 
Jeśli pragniesz złożyć pozew do sądu pracy, powinieneś jak najszybciej porozmawiać 
z doświadczonym doradcą, aby mieć pewność, że nie przekroczysz ostatecznego 
terminu.  
 
Pracownicy na zmianę nocną 
 
Poza 48-godzinnym ograniczeniem w liczbie godzin pracy, pracowników na zmianę 
nocną dotyczą specjalne zasady: 
 
- jesteś uznawany/a za pracownika na zmianę nocną, jeśli regularnie pracujesz przez 
co najmniej 3 godziny czasu nocnego (określanego jako siedem godzin, w tym godzin 
między północą i godziną 5 rano) w ciągu dnia pracy. 
- jeśli jesteś pracownikiem na zmianę nocną, nie powinieneś musieć pracować dłużej 
niż średnio osiem godzin w każdym okresie 24-godzinnym. Średnia ta kalkuluje się w 
oparciu o okres 17 tygodni. Określa się to terminem okresu odniesienia (reference 
period).  
- ograniczenia liczby godzin pracy dla pracowników na zmianę nocną nie stosują się 
do pewnych grup pracowników nocnych. W celu uzyskania dalszych porad odnośnie 
dotyczących Ciebie ograniczeń patrz poniżej w sekcji ‘Dalsza pomoc’.  
 
Dalsza pomoc 
 
Biuro Porad Obywatelskich 
Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela 
bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na szereg tematów. Aby 
znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub 
odszukać 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 godzin pracy oraz 
pracy na zmianę nocną. Można się z nią kontaktować pod numerem 0800 917 2368 
(numer telefonu tekstowego to 0800 121 4042). 
 
Inne pomocne informatory i ulotki Citizens Advice 
(informacje wyłącznie w języku angielskim) 
 

 Urlop i wynagrodzenie za 
okres urlopowy 

 Prawa pracujących 
matek 

Prawa pracujących 

ojców  
 

 Choroba w pracy   Młodzi ludzie i 
zatrudnienie 

 

 Rozwiązywanie sporów w 
miejscu pracy 
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Ta 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 aktualizowana 

co miesiąc.  

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 kwietnia 2014 r. Jeżeli od otrzymania tej broszury upłynęło więcej 

czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, 

czy zawarte w niej informacje są nadal poprawne. Można również odwiedzić naszą stronę 

internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję. 


