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1. Prawa pracownicze i prawa umowne 

 
Niniejsza broszura zawiera streszczenie praw pracowniczych według stanu na dzień 

1 października 2018 roku. Obejmuje ona jedynie minimum wymogów prawnych - 
w większości wypadków umowa między pracodawcą i pracownikiem będzie 

zapewniała lepsze warunki i tam, gdzie to występuje obowiązywać będą warunki 

w tejże umowie ujęte. 
 
Prawa umowne nie mogą być mniej korzystne niż przewiduje to minimum wymogów 
prawnych. Mogą być one zapisane w: 

 umowie pisemnej,  

 pisemnym wykazie warunków (który we wszystkich niemal wypadkach stanowi 
wymóg prawny) (patrz 8); 

 informatorze dla personelu, 

 piśmie nominacyjnym albo  

 zasadach postępowania pracodawcy.  

 
2. Warunki dorozumiane  

 
Poza warunkami jednoznacznie określonymi w każdej umowie, które są warunkami 

ściśle uzgodnionymi przez pracodawcę i pracownika, istnieją warunki dorozumiane, 
które nie są zapisane w pisemnej umowie o pracę lub pisemnym wykazie warunków 

(patrz 8). 

 
Przykładem niektórych powszechnie dorozumianych warunków są obowiązki 

pracodawcy: 

 wypłaty zarobków,  

 współpracy z osobą zatrudnioną oraz zachowania wzajemnego zaufania, 

 wykazania w rozsądnych granicach troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,  

 zapewnienia referencji niestwarzających krzywdzącego wrażenia;  

 
oraz obowiązki pracownika:  

 uczciwej pracy na rzecz swego pracodawcy, 

 współdziałania z pracodawcą obejmującego wykonywanie poleceń zgodnych 
z prawem,  

 wykazywania w rozsądnych granicach troski o swe własne bezpieczeństwo, jak 
również bezpieczeństwo swoich współpracowników i kolegów w pracy, 

 wykonywania pracy z należytą starannością i uwagą, 

 niewykorzystywania lub ujawniania tajemnic handlowych i poufnych informacji 
pracodawcy. 
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3. Status zatrudnienia  

 
Wszystkie uprawnienia zawarte w niniejszej broszurze odnoszą się do 

„pracowników”, czyli osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Mniejsza liczba 

uprawnień dotyczy także „osób zatrudnionych”, który to termin obejmuje nie tylko 
pracowników, lecz również niektóre inne grupy pracownicze, jak np. pracowników 
agencji i pracowników dorywczych. A zatem, jeśli w niniejszej broszurze jest mowa o 
uprawnieniu dotyczącym osób zatrudnionych, będzie się ono także odnosić do 

pracowników.  
 
Osoby zatrudnione mają uprawnienia obejmujące: 

 płacę minimalną / potrącenia od płacy (patrz 10/11);  

 płatny coroczny urlop (patrz 12); 

 brak dyskryminacji ze względu na płeć / równe wynagrodzenie (patrz 13);  

 traktowanie niemniej korzystne z powodu bycia zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin (patrz 15); 

 podejmowanie określonego działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników (patrz 16); 

 informowanie o nieprawidłowościach (patrz 17);  

 brak dyskryminacji z powodu przynależności do związków zawodowych (patrz 18); 

 towarzyszenie osób trzecich w trakcie wszelkich przesłuchań dyscyplinarnych i 
związanych z rozpatrywaniem zażaleń (patrz 19); 

 dochodzenie wszelkich uprawnień ustawowych przysługujących osobie 
zatrudnionej (patrz 23). 

 
Jedynie osobom samozatrudnionym i wykonującym pracę na rzecz klienta nie 
przysługują ustawowe uprawnienia dla osób zatrudnionych, aczkolwiek nawet w tym 
wypadku ma zastosowanie prawo do niebycia dyskryminowanym ze względu na płeć, 

a także prawo do pracy w zdrowym środowisku na terenie obiektu lub w lokalu klienta 

w ramach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
4. Okresy kwalifikacyjne  

 
Niektóre z uprawnień opisanych w niniejszej broszurze zależą od okresów 

kwalifikacyjnych „ciągłego zatrudnienia” przepracowanych przez pracownika. Dla 

przykładu: 

 aby móc wnieść roszczenie z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia wymagany jest 
jeden rok ciągłego zatrudnienia, chociaż istnieją wyjątki od tej reguły, gdzie nie 
jest wymagany żaden okres kwalifikacyjny (patrz 27);  

 do uzyskania statutowej odprawy z tytułu redukcji etatów, wymagany jest okres 
dwóch lat ciągłego zatrudnienia.  
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Okresy kwalifikacyjne są jednakowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od 

wymiaru czasu pracy. Tam, gdzie w niniejszej broszurze nie podano minimalnego 
okresu kwalifikacyjnego, oznacza to, że nie jest on wymagany.  
 

5. Uprawnienia przy rekrutacji  

 
Wedle prawa ubiegający się o pracę nie mogą być dyskryminowani w trakcie rekrutacji 
z podanych poniżej powodów: 

 z powodu płci lub bycia w związku małżeńskim,  

 przynależności związkowej, 

 z przyczyn związanych z przestępstwami karnymi, jeśli owe wykroczenia zostały 

uznane za „zatarte” na podstawie Ustawy o rehabilitacji przestępców z 2001 roku, 
wszakże z pewnymi wyjątkami.  

 
6. Zatrudnianie młodocianych  

 
Nie wolno zatrudniać do jakiekolwiek pracy osoby poniżej wieku 13 lat. 

 
Przepisy o Zatrudnianiu Dzieci (Nr 2) z 2018 roku wydane przez Ministerstwo Edukacji, 
Sportu i Kultury (DESC) opisują typy zawodów, do których można angażować dzieci 
powyżej wieku 13 lat a poniżej wieku nauczania obowiązkowego oraz inne warunki ich 

zatrudniania, włącznie z typami zawodów dozwolonych dla dzieci, maksymalna liczba 

godzin pracy dzieci oraz szczegółowe informacje dotyczące przerw na wypoczynek. 
Informacje kontaktowe DESC, patrz 30.  
 
7. Kontrakty zerowe 

 
Pod pojęciem kontraktu zerowego generalnie rozumie się kontrakt pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem, gdzie: 

pracodawca nie jest zobowiązany zapewnić pracownikowi minimalną liczbę godzin 
pracy; oraz 

pracownik nie jest zobowiązany przyjąć oferowaną pracę.  
 
Pracodawcom nie wolno zamieszczać w kontraktach zerowych „klauzul wyłączności”. 

Klauzula wyłączności to klauzula, która zakazuje pracownikowi podejmować 

zatrudnienie u innych pracodawców.   
 

8. Pisemne wykazy warunków 

 
Pracownicy (inni niż ci, którzy mają być zatrudnieni na okres krótszy od 4 tygodni) 
mają prawo do otrzymania pisemnego wykazu warunków zatrudnienia, nie później niż 

4 tygodnie po rozpoczęciu okresu zatrudnienia. Wykazy muszą zawierać następujące 
dane szczegółowe:  

 nazwy, imiona i nazwiska pracodawcy i pracownika; 

 datę rozpoczęcia zatrudnienia;  
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 datę rozpoczęcia „ciągłego zatrudnienia” (patrz 4); 

 taryfę lub stawkę płacy albo sposób jej naliczania; 

 przedziały płatności (tygodniowe, miesięczne itp.); 

 godziny pracy oraz warunki dotyczące normalnych godzin pracy; 
uprawnienie do urlopu, w tym uprawnienie do dni ustawowo wolnych od pracy; 
szczegółowe dane dotyczące wynagrodzenia za okres urlopowy oraz sposobu jego 
obliczania;  

 wszelkie uprawnienia do zasiłku chorobowego oraz emerytalne, w tym normalny 
wiek emerytalny w okresie zatrudnienia; 

 uprawnienie dotyczące okresu wypowiedzenia, które pracownik jest zarówno 
zobowiązany złożyć, jak i mieć prawo otrzymać;   

 nazwę stanowiska; 

 w sytuacji, gdy zatrudnienie nie jest przewidziane jako stałe, spodziewany okres 
trwania lub moment, w którym ma nastąpić jego zakończenie;  

 miejsce pracy lub, jeśli pracownik wykonuje pracę w różnych miejscach, wzmiankę 
o tym oraz adres pracodawcy;  

 wszelkie zbiorowe układy pracy między pracodawcą a związkiem zawodowym 
mające bezpośredni wpływ na warunki zatrudnienia;  

 szczegółowe dane dotyczące wszelkiego rodzaju pracy poza granicami wyspy 
Man; 

 przepisy i procedury dyscyplinarne, jeśli istnieją, a także osobę, na której ręce 
można wnieść odwołanie;  

 konkretną osobę, do której może się zwrócić pracownik, w celu uzyskania 
zadośćuczynienia za wszelkiego rodzaju krzywdę oraz informacje dotyczące 
sposobu, w jaki powinno się to odbywać, a także wszelkie dalsze możliwe do 
podjęcia kroki;  

 adnotację stwierdzającą czy zaświadczenie o wystąpieniu z państwowego systemu 
składek emerytalnych pozostaje w mocy. Zaświadczenie tego rodzaju jest 
wystawiane pracodawcy, którego pracownicy mogą wycofać się z dodatkowego 
państwowego systemu emerytalnego, gdyż pracodawca dysponuje pracowniczym 
programem emerytalnym, który zapewnia inne korzyści emerytalne oraz spełnia 
określone warunki. 

 
Pisemny wykaz nie musi zawierać wszystkich lub jakichkolwiek z wyszczególnionych 

danych pod warunkiem, że istnieje w określonych miejscach odniesienie do pisemnych 
dokumentów, które są dostępne dla pracowników. 

 
Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika o jakichkolwiek zmianach w jego 

warunkach zatrudnienia w ciągu 4 tygodni od wejścia w życie tych zmian. 

 
W sytuacji, gdy nie sporządzono lub nie zaktualizowano wykazu, bądź jest on 

niekompletny, Sąd Pracy może, zależnie od okoliczności danej sprawy, przyznać 
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pracownikowi 4-tygodniowe wynagrodzenie. Niedopełnienie obowiązku przekazania 

pisemnego wykazu warunków stanowi także wykroczenie. 

 
9. Wykazy składników płacy  

Każdy pracownik ma prawo do otrzymania szczegółowego wykazu, 
przedstawiającego zarobki brutto, płacę netto oraz stałe i zmienne potrącenia, w 

momencie lub przed nastąpieniem wszelkiego rodzaju wypłaty wynagrodzenia. 

 
W wypadku niewydania wykazu oraz dokonania potrącenia „bez powiadomienia”, Sąd 
Pracy może, zależnie od okoliczności danej sprawy, przyznać pracownikowi 
kompensatę w wysokości maksymalnie 4-tygodniowego wynagrodzenia. 
Niedopełnienie obowiązku przekazania szczegółowego wykazu składników płacy jest 
również wykroczeniem. 
 
10. Płaca minimalna 

 
Stawka godzinowa dla większości zatrudnionych nie może być niższa niż odpowiednia 

stawka płacy minimalnej. Stawki godzinowe od 1 października 2018 roku wynoszą jak 
poniżej: 

 
 

Typ pracownika Stawka 

Wiek przekraczający obowiązek szkolny,  a poniżej 18 lat £5.85 
Wiek powyżej 18 lat (oprócz pracowników rozwojowych) £7.85 

Pracownicy rozwojowi £6.95 
 
 
„Pracownik rozwojowy” to osoba: 

 w wieku 21 lat lub powyżej; 

 w okresie pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia swojego zatrudnienia u 
pracodawcy; oraz 

 która nie była wcześniej zatrudniona przez tego pracodawcę lub pracodawcę 
spokrewnionego; oraz 

 która nie podpisała umowy z pracodawcą wymagającej od pracownika udziału w 
akredytowanym szkoleniu trwającym co najmniej 26 dni. („Akredytowane 
szkolenie” oznacza szkolenie na kwalifikacje uznane w branży, zaaprobowane 
przez Ministerstwo Edukacji, Sportu i Kultury). 

 
Wszelkie świadczenia w naturze nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu płacy 

minimalnej, wyjąwszy sytuację, gdzie zapewniony jest lokal mieszkalny. Wartość 

„wyrównania za zakwaterowanie” nie może przekraczać £1.05/godz. lub £6.00/dzień 
(w zależności od tego czy dzienna stawka lub liczba godzin przepracowanych z 
dzienną stawką stanowi mniejszą wartość).  
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Napiwki lub gratyfikacje uzyskane zarówno bezpośrednio lub pośrednio od 

klientów lub wypłacone z tytułu wynagrodzenia mogą nie być uwzględniane przy 
wyliczaniu płacy minimalnej. 
 
Płaca minimalna nie musi być wypłacana praktykantom, (tj. osobom na praktyce 

pracującym w ramach formalnej umowy szkoleniowej z pracodawcą i Ministerstwem 
Edukacji, Sportu i Kultury) którzy:  
 

 nie osiągnęli wieku 19 lat lub  

 osiągnęli wiek 19 lat, lecz są w trakcie pierwszego roku praktyk. 
 
Jednakże praktykant, który osiągnął wiek 25 lat ma prawo do otrzymywania płacy 
minimalnej 

 
11. Potrącenia od zarobków 

 
Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, potrącenie od zarobków osoby zatrudnionej lub 
uzyskiwanie płatności od osoby zatrudnionej jest sprzeczne z prawem, chyba że: 

 jest ustawowo wymagane lub dozwolone (jak np. ubezpieczenie społeczne i 
podatek dochodowy); 

 jest wymagane lub dozwolone przez odnośne postanowienie umowy z 

zatrudnionym; lub  

 uzgodniono to uprzednio z zatrudnionym w formie pisemnej. 
 
Termin „potrącenie” obejmuje wszelkie wypadki niewypłacenia kwot należnych 

zatrudnionemu, jak np. wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.  
 
W wypadku, gdy pracodawca dokona potrącenia niezgodnego z prawem, Sąd Pracy 

może, zależnie od okoliczności danej sprawy, przyznać zatrudnionemu wyrównanie w 

wysokości do 4-tygodniowego wynagrodzenia, jeśli uzna to za słuszne i sprawiedliwe, 
poza nakazem zwrotu sumy niesłusznie pobranej. 

 
Uwaga: potrącenie przez agencję pośrednictwa pracy od zarobków osoby zatrudnionej 
prowizji za pośrednictwo lub opłaty za uzyskanie pozwolenia na pracę jest sprzeczne z 
prawem, zgodnie z ustawą o kontroli zatrudnienia z 2014  
roku. 
 
12. Płatny urlop roczny  

 
Osoby zatrudnione są uprawnione do: 

 4-tygodniowego płatnego urlopu w każdym roku urlopowym; oraz  

 wypłaty, gdy wygasa ich umowa o pracę, za każdy niewykorzystany należny im 
urlop. 
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Tydzień stanowi długość pracy tygodniowej konkretnego zatrudnionego. Pracodawca 

może zaliczyć dowolne pojawiające się dni wolne od pracy na poczet należnego 4-
tygodniowego urlopu.  
 
13. Dyskryminacja  

 
Mężczyźni i kobiety wykonujący tę samą lub w szerszym sensie podobną pracę, bądź 

zatrudnieni do wykonywania pracy ocenianej jako równoważna (tj. na podstawie 
studium oceny pracy) są uprawnieni do równego wynagrodzenia, o ile pracodawca nie 
ma istotnych powodów do zachowania różnic w uposażeniu.  

 
Osoby zatrudnione mają prawo do niepodlegania dyskryminacji ze względu na płeć lub 
bycie w związku małżeńskim; w zakresie rekrutacji, warunków ich umowy, świadczeń, 
awansu, szkoleń, transferów lub zwolnień. Obejmuje to także ochronę przed 
napastowaniem seksualnym. 

 
Poza tym, pracownicy mają prawo do ochrony przed zwolnieniem z powodu 

przynależności rasowej, religijnej, orientacji seksualnej, z powodów związanych z 

przynależnością do związków zawodowych bądź - z zastrzeżeniem wyjątków - 
posiadania „przedawnionego” wyroku, w rozumieniu ustawy o Rehabilitacji 

przestępców z 2001 roku.  

 
14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem  

 
Kobiety będące pracownikami są uprawnione do: 

 co najmniej 26-tygodniowego bezpłatnego zwykłego urlopu macierzyńskiego;  

 jeśli wykazują się 26-tygodniowym ciągłym zatrudnieniem, do 26 tygodni 
bezpłatnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego;  

 do 39 tygodni zasiłku macierzyńskiego w wysokości do £179.85 tygodniowo ze 
Skarbu Państwa, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów do tegoż 
zasiłku; 

 płatnego zwolnienia z pracy (w rozsądnych granicach) pozwalającego na 
uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia. 

 
W sytuacji, gdy wykonywanie pracy ulega zawieszeniu z przyczyn zdrowotnych, matki 
po porodzie lub oczekujące potomstwa mają prawo do podjęcia pracy na 
odpowiednich alternatywnych stanowiskach, lub w razie braku takich możliwości, do 

otrzymania zapłaty.  
 
Mężczyźni oraz, w niektórych przypadkach, kobiety będące pracownikami mają 
uprawnienia do: 

 1- lub 2-tygodniowego bezpłatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin dziecka 
(wymagane 26 tygodni ciągłego zatrudnienia); 
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 zasiłku ojcowskiego w związku z narodzinami dziecka w wysokości do 
£179.85 tygodniowo ze Skarbu Państwa, pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów do tegoż zasiłku. 

 
Mężczyźni i kobiety będący pracownikami są uprawnieni do: 

 Urlopu wychowawczego, jeśli są rodzicami niepełnosprawnego dziecka w 
wieku poniżej 18 lat, w którym to wypadku przysługuje im prawo do 18 tygodni 
bezpłatnego urlopu do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat (wymagany 1 rok 
ciągłego zatrudnienia); 

 ubiegania się o elastyczny czas pracy, jeśli: są rodzicami dziecka w wieku 
poniżej 6 lat; lub dziecka poniżej 18 lat z niepełnosprawnością; lub jeśli określili 
rodzaj sprawowanej opieki (wymagane 26 tygodni ciągłego zatrudnienia). 

 
Uprawnienia do urlopu i zasiłku adopcyjnego są analogiczne do tych w wypadku 

macierzyńskiego oraz ojcowskiego i wymagają tych samych okresów kwalifikacji. 

 
(Dane kontaktowe Skarbu Państwa: patrz 30). 

 
15. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin  

 
Pracownicy zatrudnieni na niepełnym etacie mają prawo do traktowania w sposób nie 
mniej przychylny niż osoby zatrudnione na pełnym etacie, chyba że taką różnicą 

można obiektywnie uzasadnić. Tam, gdzie jest to stosowne, warunki umowy winny 
być realizowane z zachowaniem zasady proporcjonalności, np. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, szkoleń, świadczeń chorobowych, emerytury, urlopu i awansu.  

 
W niektórych wypadkach pracownicy mogą starać się o przejście na niepełny wymiar 
godzin pracy w celu sprawowania opieki nad osobami pozostającymi na ich 

utrzymaniu, korzystając ze swych uprawnień do ubiegania się o elastyczny czas pracy 
(patrz 14). W tym celu osoby zatrudnione mogą się także powołać na przepisy Ustawy 
o zatrudnieniu (Dyskryminacji ze względu na płeć) z 2000 roku.  

 
16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wszyscy pracodawcy na Wyspie Man podlegają postanowieniom Ustawy o 

bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 roku (w zakresie, jaki jest stosowany na 
Wyspie), która ustanawia minimalne standardy odnośnie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 
Co więcej, osoby zatrudnione mają prawo, aby nie ponosić żadnego uszczerbku z 
tytułu piastowania funkcji przedstawiciela ds. bhp w wypadku podnoszenia kwestii 

związanych z przepisami bhp oraz podejmowaniem działań na rzecz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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17. Informowanie o nieprawidłowościach  

 
Osoby zatrudnione podlegają ochronie w sytuacji, gdy ujawniają informacje na temat 

domniemanego nagannego postępowania, zarówno swemu pracodawcy, jak i 
pracownikom odpowiedniego organu nadzorującego. Ujawniane informacje muszą 
odnosić się do jednego z poniższych elementów – przeszłości, teraźniejszości lub 

wykazywać prawdopodobieństwo wydarzenia się i obejmować: 

 przestępstwo karne; 

 niewywiązanie się z obowiązku prawnego; 

 pomyłkę sądową; 

 narażenie zdrowia lub bezpieczeństwa osoby; 

 niszczenie środowiska, lub 

 zatajenie jednego z powyższych. 
 
18. Uprawnienia związane z przynależnością do związków zawodowych 

 
Osoby zatrudnione mają prawo, aby nie ponosić żadnego uszczerbku z tytułu 

członkostwa lub działalności w związku zawodowym. Tam, gdzie związek jest 

uznawany przez pracodawcę, pracownicy są uprawnieni do uzasadnionego płatnego 

zwolnienia z pracy w celu wykonywania obowiązków związkowych oraz 
uzasadnionego bezpłatnego zwolnienia z pracy w celu realizacji działań 

związkowych. 

 
Stosowanie przez pracodawców zachęt dla osób zatrudnionych do wystąpienia ze 

związku zawodowego w zamian za podwyżkę uposażenia itp. jest nielegalne. 

 
Pracownicy mają prawo, aby nie ponosić żadnego uszczerbku z tytułu podjęcia 

zorganizowanej zgodnie z prawem, oficjalnej akcji protestacyjnej trwającej do 4 
tygodni. Bardziej ograniczona osłona dotyczy akcji niezgodnej z prawem lub 

nieoficjalnej, albo w wypadku, kiedy akcja przekracza okres 4 tygodni.   

 
19. Prawo do świadka 

 
Osoby zatrudnione mają prawo do występowania w towarzystwie kolegi/koleżanki z 
pracy lub przedstawiciela związku zawodowego w czasie przesłuchań dyscyplinarnych 

i niektórych związanych z rozpoznawaniem skarg. Powyższe uprawnienie przysługuje 

niezależnie od tego, czy pracownik uznaje związek zawodowy. 

 
20. Obowiązki publiczne/zasiadanie w ławie przysięgłych  

 
Pracownicy wykonujący konkretne obowiązki publiczne są uprawnieni do korzystania z 
uzasadnionego bezpłatnego zwolnienia z pracy w celu wypełniania tychże 

obowiązków. W wypadku występowania w rozprawie sądowej w roli sędziego 
przysięgłego, przysługuje absolutne prawo do zwolnienia się z pracy. 
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21. Program emerytalny: obowiązki powiernika  

 
Pracownicy pełniący funkcję powierników w pracowniczym programie emerytalnym 

mają prawo do płatnego uzasadnionego zwolnienia w celu wykonywania obowiązków 

powierniczych lub odbycia odpowiedniego szkolenia.  
 
22. Pracownicy sklepowi  

 
Pracownicy zatrudnieni w sklepach, wyjąwszy osoby zatrudnione wyłącznie do pracy w 

niedziele, mają prawo do zrezygnowania z pracy w niedziele (zarówno we wszystkie, 
jak i w konkretną niedzielę), Wielki Piątek lub Dzień Bożego Narodzenia. 
Pracodawca musi wręczyć pracownikowi sklepowemu dokument wyjaśniający o 

nazwie „Uprawnienia ustawowe dotyczące pracy personelu sklepowego w niedziele, 

Dzień Bożego Narodzenia i Wielki Piątek” w ciągu 2 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia zatrudnienia. 

 
Odnośnie godzin pracy pracowników sklepowych, pisemne oświadczenie 

(patrz 8) musi zawierać stwierdzenie, że dany pracownik nie jest zobowiązany do 

pracy: 

 dłużej niż 5 godzin bez co najmniej 30-minutowej przerwy; 

 przez łączną liczbę godzin, wyjąwszy przerwy na posiłki i odpoczynek, 
przewyższającą 10 godzin podczas doby lub 44 godziny w tygodniu. 

 
23. Zabezpieczenie praw pracowniczych  

 
Osoby zatrudnione mają prawo do nieponoszenia żadnego uszczerbku z tytułu 

korzystania z jakiegokolwiek ustawowego prawa pracowniczego ich dotyczącego 

(zarówno pracownicy, jak i inne osoby zatrudnione, w zależności od przypadku) lub w 
sytuacji, gdy utrzymują, że pracodawca naruszył ich prawa. 

 
24. Wypowiedzenie 

 
Umowa lub dane szczegółowe w formie pisemnej winny zawierać uprawnienie 

dotyczące okresu wypowiedzenia, które pracownik jest zobowiązany zarówno 

wręczyć, jak otrzymać. Jednakże, okresy wypowiedzenia nie mogą być krótsze od 
tych podanych poniżej: 

 
 

Okres ciągłego zatrudnienia Minimalny okres wypowiedzenia przez 
pracodawcę 

Poniżej 2 lat jeden tydzień 
2 lata lub więcej, lecz poniżej 12 

lat 
jeden tydzień za każdy zakończony rok 

ciągłego zatrudnienia 
12 lub więcej lat 12 tygodni 
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Okres ciągłego zatrudnienia Minimalny okres wypowiedzenia przez 
pracownika 

Poniżej 2 lat jeden tydzień 
2 lata lub więcej, lecz poniżej 4 lat jeden tydzień za każdy zakończony rok 

ciągłego zatrudnienia 
4 lata lub więcej 4 tygodnie 

 
25. Odprawa 

 
Pracownicy mają prawo do odprawy z tytułu redukcji etatów, jeśli zostali zredukowani 

po dwóch latach lub dłuższym okresie ciągłego zatrudnienia. Z chwilą otrzymania 

wypowiedzenia pracownicy mają także prawo do płatnego zwolnienia (w rozsądnych 

granicach) w celu znalezienia nowego zatrudnienia lub zapisania się na szkolenie.  

 
W zależności od przyczyny, z jakiej pracownik został zredukowany, zwolnienie z 

powodu redukcji etatów może być automatycznie nieuzasadnione. Może być ono 
również nieuzasadnione w sytuacji, gdy: 

 pracodawca nie dał pracownikowi tylu ostrzeżeń ani możliwości konsultacji, na ile 
to możliwe; lub 

 kryteria selekcji są nieuzasadnione bądź stosowane z nadmierną starannością; lub 

 pracodawca nie zaoferował pracownikowi żadnego odpowiedniego, zamiennego 
zatrudnienia, które jest dostępne. 

 
Wysokość odprawy w wypadku redukcji etatów odpowiada płatności za jeden tydzień 

brutto za każdy zakończony rok, w którym pracownik był zatrudniony w sposób ciągły. 
Płatność tygodniowa jest ograniczona do maksimum £480 na tydzień. 

 
26. Nieuzasadnione zwolnienie  

 
Pracownicy, którzy wykazują się jednorocznym ciągłym zatrudnieniem oraz będący 

poniżej normalnego wieku emerytalnego obowiązującego u danego pracodawcy lub, 
jeśli nie osiągnęli wieku 65 lat, mają prawo do ochrony przed nieuzasadnionym 

zwolnieniem. 
 
Do obowiązków pracodawcy należy podanie powodu zwolnienia oraz wykazanie 

słuszności decyzji.  

 
Pracownik, który został zwolniony ma prawo domagać się pisemnego dokumentu 
podającego powody zwolnienia. Zwolniona pracownica będąca ciąży lub w trakcie 

ustawowego zwykłego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, bądź urlopu 

adopcyjnego musi otrzymać taki dokument bez konieczności występowania o jego 
uzyskanie. 

 
Każde zwolnienie musi być poprawne pod względem proceduralnym. Wskazówki co 

do poprawności procedur dyscyplinarnych oraz oceny pracowniczej są zawarte w 
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wydanym przez Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Kodeksie postępowania w 
zakresie procedur dyscyplinarnych i rozpoznawania skarg zgodnie z obowiązującym 

prawem pracy z 2007 roku.  

 
27. Automatycznie nieuzasadnione zwolnienia  

 
Niemal w większości wypadków, gdzie powodem zwolnienia (w tym zwolnienia w 
związku z redukcją etatów) danego pracownika był fakt, iż pracownik ten korzystał z 
przysługującego mu ustawowego prawa pracowniczego, zwolnienie tego rodzaju 
będzie automatycznie nieuzasadnione. W takich wypadkach nie ma znaczenia, czy 

pracownik ma mniej niż rok ciągłego zatrudnienia lub przekracza wiek emerytalny. 
 

28. Niewypłacalność pracodawcy  

 
W sytuacji, gdy pracodawca staje się niewypłacalny lub zamyka swoje 
przedsiębiorstwo, pracownicy mogą wnosić roszczenia dotyczące różnych 

konkretnych długów obejmujących uposażenie do okresu 8 tygodni, wszelkie narosłe 
płatności za urlop oraz niezapłacone składki emerytalne (z zachowaniem określonego 

maksimum)  
do Skarbu Państwa. 

 
29. Terminy obowiązujące w Sądzie Pracy 

 
Istnieją ścisłe terminy dotyczące wnoszenia roszczenia do Sądu Pracy. W wypadku 

większości ustawowych uprawnień zawartych w niniejszej broszurze, złożenie 
wniosku musi nastąpić w okresie 3 miesięcy od momentu nastąpienia zdarzenia lub 
zwolnienia, choć występują określone wyjątki (np. 6 miesięcy dla roszczenia w 

sprawie równego wynagrodzenia oraz 12 miesięcy w przypadku odprawy z tytułu 
redukcji etatów). 

 
30. Dalsze informacje i pomoc  

 
Dużo bardziej szczegółowe informacje na temat praw pracowniczych, w tym różne 

poradniki oraz Kodeksy postępowania można znaleźć na stronie internetowej 
Ministerstwa ds. Przedsiębiorczości pod adresem www.emplaw.gov.im.  Ze strony 

tej można pobrać również broszurę p.t. „Prawa i obowiązki pracownicze na Wyspie 
Man: Poradnik dla pracodawców, pracowników i osób zatrudnionych”, gdzie bardziej 

szczegółowo przedstawione jest prawo pracy.  
 
Jeśli pragną Państwo porozmawiać z kimś na temat swoich praw pracowniczych, są w 

sporze ze swoim pracodawcą, bądź rozważają wniesienie roszczenia do Sądu Pracy, 
wówczas należy skontaktować się z organizacją Manx Industrial Relations 
Service, która świadczy usługi w zakresie stosunków pomiędzy pracodawcami a 

pracownikami:  
 
Tel.: 672942  
Adres e-mail: iro@mirs.gov.im  

http://www.emplaw.gov.im/
mailto:iro@mirs.gov.im
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Adres strony: www.mirs.org.im 
 

W celu uzyskania porady i wyegzekwowania swoich praw w sprawach takich jak 
pisemne zestawienie warunków, wykaz składników wynagrodzenia, płatny urlop 
roczny, pozwolenia na pracę, płaca minimalna, obowiązkowe ubezpieczenie ze strony 

pracodawcy oraz inspekcja agencji pracy, należy skontaktować się z Inspektoratem 
ds. zatrudnienia Ministerstwa ds. Przedsiębiorczości: 

 
Tel.: 682385 / 682386 / 689344 
Adres e-mail: inspectorsdfe@gov.im 

 
Jeśli wnieśli już Państwo roszczenie do Sądu Pracy i chcą skontaktować się Sądem, 

należy skontaktować się z Sekretarzem sądu pracy: 

 
Tel.: 685941 (Pon.– Piąt. 9.00 do 17.00)  

Fax.: 685573  
Adres e-mail: tribunals@gov.im 
Adres strony: www.courts.im/court-procedures/tribunals-service/tribunals/   
 
W celu uzyskania informacji na temat Przepisów o zatrudnianiu dzieci z 2018 roku, 
należy kontaktować się z Ministerstwem Edukacji, Sportu i Kultury: 

 
Tel.: 685820 
Adres strony: www.gov.im/about-the-government/departments/education-sport-
and-culture/policies-and-procedures-a-to-z/e/employment-of-children/  
 
W celu uzyskania porady i wyegzekwowania swoich praw w sprawach dotyczących 

kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy należy kontaktować się z Inspektoratem 
bezpieczeństwa i higieny pracy: 
 

Tel.: 685881 od 8:00 do 17:00 lub 313626 (w sprawach nagłych) 

Adres e-mail: WorkSafe.doi@gov.im 
Adres strony: www.gov.im/hswi/ 
 

Aby uzyskać informacje dotyczące zasiłku macierzyńskiego, zasiłku ojcowskiego, 
zasiłku adopcyjnego oraz innych dodatków rodzinnych, proszę kontaktować się z 

Wydziałem Opieki Społecznej Skarbu Państwa: 
 

Tel.: 685108  
Adres e-mail: incapacitybenefits@gov.im 

Adres strony: www.gov.im/categories/benefits-and-financial-support/ 

   

http://www.mirs.org.im/
mailto:inspectorsdfe@gov.im
mailto:tribunals@gov.im
http://www.courts.im/court-procedures/tribunals-service/tribunals/
http://www.gov.im/about-the-government/departments/education-sport-and-culture/policies-and-procedures-a-to-z/e/employment-of-children/
http://www.gov.im/about-the-government/departments/education-sport-and-culture/policies-and-procedures-a-to-z/e/employment-of-children/
mailto:WorkSafe.doi@gov.im
http://www.gov.im/hswi
mailto:incapacitybenefits@gov.im
http://www.gov.im/categories/benefits-and-financial-support/
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31. Oficjalne sprostowanie  

 
Niniejsza broszura może nie obejmować wszystkich przypadków. Została 

sporządzona z myślą o ogólnym przedstawieniu problemów i nie jest w zamyśle 

kompletnym, ani autorytatywnym opisem prawa pracy. Nie przyjmuje się zatem 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia lub ich konsekwencje.  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydane przez: 
 

Department for Enterprise 
(Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości)  

 
St George’s Court 

Upper Church Street 
Douglas 

Isle of Man 
IM1 1EX 


