ŻYCIE I PRACA W WIELKIEJ BRYTANII
PRACA I
PŁATNOŚCI
• K
 iedy zaczynasz pracę, pracodawca powinien zawrzeć
umowę o pracę, która zawiera wysokość wynagrodzenia,
dzień lub datę, w której będziesz otrzymywać
wynagrodzenie oraz sposób, w jaki otrzymasz
wynagrodzenie.
• P
 owinieneś otrzymać odcinek wypłaty pokazujący
godziny, za które otrzymujesz wynagrodzenie, a także
ulgi podatkowe i ubezpieczenie społeczne.

• W
 Wielkiej Brytanii masz swobodę przemieszczania się
między pracodawcami i nie powinieneś płacić nikomu za
pracę.

WYNAGRODZENIE
MINIMALNE
W Wielkiej Brytanii powinieneś otrzymać co najmniej:
• 8,72 £ na godzinȩ, jeśli masz 25 lat lub więcej.
• 8,20 £ na godzinȩ, jeśli jesteś od 21 do 24 lat.
• 6,45 £ na godzinȩ, jeśli jesteś od 18 do 21 lat.
• J eśli masz 25 lat lub więcej, przepracowanie 40 godzin
tygodniowo powinno przynieść ci 348,80 £ tygodniowo
- przed potrąceniem podatku lub ubezpieczenia
społecznego.

MIESZKANIE I
WYNAJEM
• Ś
 rednio wynajęcie pokoju we wspólnym domu w Wielkiej
Brytanii kosztuje od 150 do 300 £ miesięcznie (w Londyn
drożej, ok 750 £).

• Ś
 rednio wynajem nieruchomości z 2 sypialniami w
Wielkiej Brytanii kosztuje od 550 do 900 £ miesięcznie (w
Londyn drożej, ok 1500 £).

RACHUNKI
BANKOWE
• O
 twarcie podstawowego rachunku bankowego i
ubieganie się o numer ubezpieczenia społecznego jest
bezpłatne.
• Ubieganie się o pracę tutaj w Wielkiej Brytanii
jest bezpłatne.

•	
Nigdy nie podawaj swojej karty identyfikacyjnej ani karty
bankowej innym osobom.

• N
 igdy nie wolno nikomu udostępniać danych logowania /
haseł / numerów PIN.

URLOP
WYPOCZYNKOWY
• Pracodawca powinien wyjaśnić ci twoje prawo do urlopu.
• T
 wój pracodawca powinien wyjaśnić ci, jak złożyć
wniosek o urlop.

• P
 rawie wszyscy pracownicy mają prawo do 5,6
tygodni płatnego urlopu rocznie, w tym pracowników
agencyjnych, osób pracujących w nieregularnych
godzinach i / lub osób zatrudnionych na umowę na zero
godzin.

• J eśli pracujesz 5 dni w tygodniu, powinieneś otrzymywać
28 dni w roku.

KOSZTY
UTRZYMANIA
• W
 Wielkiej Brytanii prowadzenie samochodu kosztuje
około 40 £ tygodniowo - obejmuje to paliwo, podatek i
ubezpieczenie.
• Ś
 rednio 3-osobowa rodzina wydaje od 49 do 63 £
tygodniowo na artykuły spożywcze.

• T
 ygodniowy bilet autobusowy powinien kosztować od 14
do 20 £ w South Yorkshire.

Jeśli potrzebujesz porady na temat zatrudnienia lub chcesz złożyć skargę
na swojego pracodawcę, zadzwoń do Acas pod numer 0300 123 1100 (od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00).

POLISH

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, jest wykorzystywany, zadzwoń do
GLAA 0800 432 0804 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00), albo zadzwoń anonimowo na Modern Slavery Helpline pod
numer 08000 121 700 (24/7).
Jeśli jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zawsze zadzwoń na
Police pod numer 999.
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