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DODATEK DO PRACY (UMOWA O PRACĘ)
To są najważniejsze zasady według Norweskiego Prawa w Środowisku Pracy 
(Arbeidstilsynet)- Ustawa o godzinach pracy,nadgodzinach oraz 
przerwach/wakacjach. Powinny być przestrzegane. 

Maksymalna ilość godzin dziennie bez 
nadgodzin 

9 godzin 

Maksymalna ilość godzin pracy w tygodniu 
bez nadgodzin 

48 godzin – średnio 40 godzin tygodniowo w 
ciągu roku 

Praca przynajmniej raz  co 3 
Niedzielę/Czerwony dzień 

Średnio 38 godzin na tydzień w ciągu roku 
bez nadgodzin 

Maksymalna ilość godzin dziennie łącznie z 
nadgodzinami 

13 godzin 

Maksymalna ilość godzin nadliczbowych w 
tygodniu 

10 godzin 

Maksymalna ilość nadgodzin za 4 tygodnie 25 godzin 
Maksymalna średnia  ilość godzin pracy na 
tydzień w ciągu 8 tygodni 

48 godzin 

Maksymalna ilość godzin nadliczbowych w 
ciągu roku 

200 godzin 

Minimalne wynagrodzenie za nadgodziny 40% dopłaty do każdej godziny nadliczbowej 
Minimalny czas wolny w tygodniu 1 dzień = 35 godzin 
Minimalny czas wolny dziennie 11 godzin 
Przerwa(y) na dzień >5 ½ godzin  = potrzebna przerwa  =  8 

godzin = minimum ½ godziny łącznie w 
godzinach nadliczbowych 
 >2 godziny  = ½ godziny przerwy 
dodatkowo płatne 

Maksymalna ilość  Niedziel w ciągu roku 26 (połowa z  nich )
Maksymalna ilość Niedziel/Czerwonych dni 
następujących po sobie 

2

Praca w Niedzielę/czerwone dni:
Tylko niezbędna opieka nad zwierzętami, (np. dojenie/karmienie) oraz ocalenie 
wartości z powodu ostrego zdarzenia. Aby dostać się do siana, gdy nadchodzi burza, 
takie ostre zdarzenia.

Nadgodziny mogą być rekompensowane jako czas wolny-godzina za godzinę,ale 
nadgodziny muszą być wypłacone. UWAGA ! Reguła: Praca w godzinach 
nadliczbowych jest dozwolona tylko za zgodą przełożonego. Jeżeli nie jest możliwy 
kontakt z przełożonym, pracę w godzinach nadliczbowych należy jedynie wykonać, 
jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia zwierząt lub należy 
ocalić wartości z powodu ostrego incydentu. 
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